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STALO SE – BEZPEČNOST V PRAZE 14
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ZPRÁVY Z RADNICE
FEJETONY A NÁZORY
TEEN AGE AREA – ZA SPORTEM
NA ČERSTVÝ VZDUCH
SPORT V MČ – STOLNÍ TENISTÉ BOJOVALI
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 14
REPORTÁŽ – PLES MČ PRAHA 14
A POLICIE ČR
EKOLOGIE – HLOUBĚTÍN BEZ KAMIONŮ
INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
TIP PRO VÁS – TVRZ HUMMER:
ZÁBAVA S PORCÍ ADRENALINU
NAŠE ŠKOLY – EKOŠKOLA V NOVÉM
SENIOR PARK – PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP
KYJSKÝCH SENIORŮ
ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – IKEA
– SPOLU S NÁMI
ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – DEN ZEMĚ
ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 – SETKÁNÍ
KULTUR U PŘÍLEŽITOSTI MDR
ŽIVOT U NÁS – KULTURA
POMÁHAJÍ NÁM – NABÍDKA
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
HYDEPARK
KŘÍŽOVKA O CENY

Vážení čtenáři,
s odchodem zimy skončila i letošní
vydařená plesová sezona. Tu završil Ples Policie ČR a MČ Praha 14
v KD Kyje. Kdo se zúčastnil, mi dá
za pravdu, že se vydařil. Zejména
kvůli skvělé hudbě a zábavnému
programu. Kdo nebyl, může trochu
litovat, ale snad je to dobrá pozvánka pro příště.
Naopak s příchodem jara se rozjela trhová sezona. Její novinkou je
rozšíření farmářských trhů. Každou středu budou trhy probíhat na
tradičním místě Rajské zahrady, nově pak každý pátek na konečné Černý Most.
Duben bude nabitý také nejrůznějšími akcemi a třeba Dny
země a Setkání kultur nabídnou výrazně rozšířený program
oproti loňskému roku. Podrobnosti o těchto akcích plných zajímavostí najdete uvnitř tohoto čísla. V květnu pak chystáme
opět Fórum zdravé městské části. Věřím, že si každý z nabídky
vybere.
Pokud dáváte přednost sportovním nebo dalším volnočasovým
aktivitám, tak i v tomto ohledu Praha 14 nabízí mnoho možností. A to i pro rodiny s dětmi na dětských hřištích. V souladu
se schválenou koncepcí rozvoje dětských hřišť připravujeme
první konkrétní kroky, například rekonstrukci dětského hřiště
ve Vlčkově ulici, o které vás budeme informovat.
Rozvoj městské části Prahy 14 je samozřejmě spojen i se stavební činností, která také „zahajuje“ sezonu. Proto vás chceme
postupně ve Čtrnáctce informovat o probíhajících či připravovaných stavebních projektech, abyste měli přehled o jejich
rozsahu a případných omezeních.
Právě kvůli zlepšení vaší informovanosti jsme vytvořili novou
podobu a strukturu tohoto časopisu. O to víc mě těší, že si
Čtrnáctka našla u vás čtenářů pevné místo, a společně s redakcí děkujeme za pozitivní ohlasy. Věřím, že i tentokrát
najdete ve Čtrnáctce zajímavé informace ze života v Praze 14.
Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři
• Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481
• Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14
(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911 nebo
zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele. • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno, tel.: 725 393 330,
e-mail: redakce@casopis14.cz • Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek,
Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených
v zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 4. 2012
• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotograﬁe
pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Foto na
titulní straně: Mgr. Lubomír Bartoš
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DŮSLEDNĚJI PROTI
NEZODPOVĚDNÝM PEJSKAŘŮM

Všichni majitelé psů na fotograﬁích patří mezi zodpovědné pejskaře. Ti, kteří po svých psech neuklízí, se rozhodně fotit nechtějí.

NA PROBLEMATIKU PSÍCH
EXKREMENTŮ UPOZORNIL VE
SVÉM FEJETONU V MINULÉM ČÍSLE
ČASOPISU ČTRNÁCTKA RADNÍ
PAVEL MAŠEK. JEHO PŘÍSPĚVEK
VYVOLAL CELOU ŘADU REAKCÍ,
A TO JAK OD „PEJSKAŘŮ“, TAK OD
LIDÍ, KTEŘÍ PSI NEMAJÍ. PROTO
JSME SE ROZHODLI, ŽE SE NA TOTO
TÉMA PODÍVÁME KOMPLEXNĚJI
A ZJISTÍME, JAKÉ NÁZORY PANUJÍ
MEZI OBYVATELI PRAHY 14 A TAKÉ
JAK SE K TOMUTO OŽEHAVÉMU
TÉMATU STAVÍ VEDENÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI.
Za názory obyvatel Prahy 14 jsme se
vydali do několika „pejskaři“ hojně
využívaných lokalit na Černém Mostě, v Hloubětíně, v Kyjích a také na
sídlišti Jahodnice. Základní poznatek, že záleží především na člověku,
se potvrdil s minimálními rozdíly
v podstatě všude. Na všech místech
jsme narazili na majitele psů, kteří
se chovali zodpovědně a po svém
čtyřnohém miláčkovi uklidili, a na ty,
kteří zodpovědnost za vykonanou potřebu pejska ignorovali, nebo přinej-
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menším předstírali, že psa v „klokaní
pozici“ nevidí…
Zajímavé byly i názory samotných
majitelů psů. Výstižně situaci glosoval například pan Rakušan z Jahodnice, který je majitelem bígla Vaška.
„Kdybych byl líný a nezáleželo by mi
na tom, jak to v mém okolí vypadá,
mohl bych se vymlouvat na nedostatek košů. Osobně bych se ale cítil

jako hlupák, který neumí použít staré
noviny nebo sáček ze samoobsluhy,“
zhodnotil situaci. Podle jeho odhadu
je mezi majiteli psů o něco více těch
slušných, mezi lenochy pak řadí zejména mladé lidi.
Opačně vnímá situaci paní Jarmila
Vítová z Černého Mostu, kterou jsme
potkali s retrívrem Falkem u rybníčku Aloisov v centrálním parku.

Téma – Prostředí a psi
ské části a o to, jak se tu lidem žije.
Nebaví mě kličkovat po chodníku
nebo neustále hlídat, když se chtějí
děti proběhnout po trávníku. Asi by
mělo být víc košů, i když nevím, jestli
by to pomohlo. Na druhou stranu by
se majitelé psů nemohli vymlouvat,“
zlobila se maminka dvou předškoláků z Hloubětína.

„Alespoň ze zkušenosti tady na sídlišti mi přijde, že je víc lidí, kteří po
svých psech neuklízí,“ míní paní Vítová, která chodí venčit sem právě
z důvodu, že je zde jeden ze stojanů
se sáčky na psí exkrementy.
NA SÍDLIŠTI JE SITUACE HORŠÍ
Je zřejmě logické, že je tento problém více vnímán v méně osobním
prostředí sídliště, kde se lidé vzájemně tolik neznají, a navíc zde na
relativně malém prostoru žije více
obyvatel, a tedy i více majitelů psů.
Podobně tomu je ale například i ve
starší zástavbě v Hloubětíně. „Bydlím
v Hloubětíně blízko Havany. V celé
této části není jediný stojan se sáčky
na exkrementy. Původně tu jeden byl,
ale už asi před čtyřmi lety zmizely
sáčky a pak byl odvezen i stojan,“ napsala redakci Věra Kamenická
z Hloubětína s tím, že v této části
Prahy 14 mobiliář pro „pejskaře“ citelně chybí.
Tolik asi situace mezi chovateli. Jak
se ale na situaci dívá ta část obyvatel,
která čtyřnohé kamarády nemá?
Nutno říci, že většina z oslovených
není ze současného stavu nijak nadšena. „Když někdo nedokáže po
svém psu uklidit chodník, neměl by
si ho vůbec pořizovat. Osobně proti
psům nic nemám, ale dost často mě
rozčílí bezohlednost jejich majitelů.
Vsadím se, že žádný z páníčků by
bobky na své zahradě nestrpěl, problém je v tom, že na veřejném prostranství je to lidem jedno,“ říká Rudolf Haišmann z Černého Mostu. Podobně se k problematice psích
exkrementů staví i další oslovení
„nepejskaři“.
„Myslím si, že by se tím měla radnice
zabývat, jde přeci o vzhled celé měst-

RADNICE ZVÝŠÍ DOHLED
Na problém se psími výkaly s příchodem jara reaguje i místní radnice
a chystá společně se strážníky městské policie opatření, které by mělo
nepořádné majitele psů přesvědčit,
aby po svých miláčcích nechávali čisté chodníky i plochy zeleně.
„Obyvatelé, kteří psy nechovají, ani
zodpovědní majitelé psů by neměli
trpět kvůli lhostejnosti těch, kteří po
svých psech neuklízí. Dohodli jsme
se proto se strážníky městské policie, že se na tento problém zaměříme. V následujícím období budou
strážníci dohlížet na chování majitelů
psů a důsledně udělovat pokuty,“
říká místostarosta Aleš Kuda.
Ve spolupráci s redakcí časopisu Čtrnáctka chce vedení městské části
občanům nabídnout vedle důraznějšího postupu i možnost vybrat vhodná místa, kde stojany se sáčky na psí
exkrementy chybí, i další podněty
a nápady, které by mohly životní prostředí v Praze 14 v tomto ohledu
zkvalitnit.
„V současné době má radnice k dispozici 50 stojanů. Po dohodě s ﬁrmou, která zajišťuje doplňování sáčků, probíhá v tomto období monitoring, jak jsou jednotlivé stojany
využívány. Pokud se ukáže, že nějaký
stojan není dostatečně využíván,
bude přemístěn na více frekventova-

né místo. Na základě výsledků ankety budou stojany umístěny na místa,
která se nejčastěji objevila v připomínkách občanů,“ přiblížil Kuda
s tím, že radnice má nyní k dispozici
pět nových stojanů, které chce na základě podnětů od obyvatel Prahy 14
umístit na vybraná místa, další stojany pak přemístí z míst, kde nejsou
využívány.
Podle jeho slov je však třeba podotknout, že zvýšení počtu stojanů se
sáčky na psí exkrementy není samospasitelným řešením. Vždy záleží na
slušnosti majitele psa, zda je ochoten sbírat po svém miláčkovi jeho
„odpad“. Obecně platí, že majitel
psa, který se chce chovat ohleduplně
ke svým spoluobčanům, počítá s tím,
že jeho pes vykoná při venčení potřebu, a nějaký ten vhodný sáček si vezme automaticky s sebou z domova.
(red)

ANKETA
• VYBÍREJTE SPOLEČNĚ S NÁMI
vhodná místa v Praze 14, kde
chybí stojany se sáčky na psí exkrementy.
• UPOZORNĚTE NÁS na místa, kde
stojany jsou, ale zůstávají nevyužité.
• POSÍLEJTE NÁM TIPY na místa
znečištěná psími exkrementy.
Podněty a tipy posílejte na e-mail
anketa@casopis14.cz.
SPOLEČNĚ MŮŽEME DOKÁZAT,
ABY BYLA PRAHA 14 ČISTĚJŠÍ.
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Aktuality

AKTUALITY
ÚŘAD PŘISPĚJE
NA PREVENTIVNÍ
MAMOGRAF

NEZNÁMÝ MUŽ
OHROŽUJE DĚTI

Obyvatelé Prahy 14 se mohou letos
opět zapojit do soutěžní ankety
o nejsympatičtější strom Prahy 14.

Nádorová onemocnění prsu patří stále mezi opomíjená zdravotní rizika.
Úřad MČ Praha 14 proto i letos nabízí
svým občanům možnost kvaliﬁkované preventivní prohlídky, kterou zájemcům zpětně proplatí.
„Záměrem tohoto programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění
prsu prostřednictvím ﬁnančního příspěvku určeného na kvaliﬁkované vyšetření prsou, a to nejen u žen, ale
také u mužů, kteří zpravidla toto riziko
ignorují úplně,“ vysvětlila zástupkyně
starosty Lucie Svobodová.
Podle jejích slov se již v minulosti tento program osvědčil a v mnoha případech se díky tomuto vyšetření podařilo
nemoc u pacientek včas podchytit.
Zájemci o vyšetření mohou získat příspěvek až 300 Kč na sonograﬁcké
nebo mamograﬁcké vyšetření již od
15. března. Žádat o příspěvek lze však
i zpětně, pokud žadatel vyšetření podstoupil v tomto kalendářním roce.
Preventivní program poběží až do
9. 12. 2012. Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14:
Bc. Jana Štosková, e-mail: stoskova
@p14.mepnet.cz, tel. 281 005 450.
Více informací najdete též na
www.praha14.cz.
(red)

Podmínky pro poskytnutí
příspěvku:
• trvalý pobyt na území MČ Praha 14
(prokazuje se platným OP nebo
pasem s údajem o trvalém pobytu)
• věk od 25 do 44 let (starším pacientům vyšetření hradí zdravotní
pojišťovna)
• vyšetření musí být provedeno ve
zdravotnickém zařízení v ČR
• o příspěvek je možné požádat
pouze jednou
• na poskytnutí příspěvku není
právní nárok
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STROMY OPĚT SOUTĚŽÍ
O TITUL SYMPAŤÁK

Již druhý případ pokusu o vlákání dítěte do automobilu řeší pražská policie.
První oznámení přijali policisté v pondělí, kdy krátce před 18. hodinou měl
8letého chlapce v blízkosti dětského
hřiště v Dejvicích oslovit řidič vozidla
Škoda Octavia. Muž měl se svým vozem zastavit u dítěte a nabízet mu návštěvu u něj doma s tím, že chlapci ukáže počítačové hry. Jen o den později, tj.
v úterý kontaktovalo policii vedení základní školy v Praze 4 Pankrác s tím, že
žák pátého ročníku nahlásil obdobný
incident, ke kterému mělo dojít na konečné stanici autobusu MHD linky 148.
Řidič vozidla Škoda Felicia měl chlapce
oslovit s nabídkou cukrovinek a pokoušel se jej nalákat do auta. Kriminalisté
mají v současné době k dispozici popis
neznámého muže – měl údajně krátké
černé vlasy, na nose pihu a na sobě
tmavě zelenou mikinu a černé šusťákové kalhoty. Obě zmiňované události
pražská policie velmi intenzivně prověřuje a zároveň se obrací touto cestou
na veřejnost se žádostí o spolupráci.
Jakékoli informace o podobném incidentu či informace vedoucí ke zjištění
totožnosti neznámého přijmou policisté na tísňové lince 158. Policie zároveň
apeluje na rodiče i výchovné pracovníky škol, aby dětem opětovně připomněli správné zásady bezpečného
chování při kontaktu s cizím člověkem.
Stručný přehled nejdůležitějších zásad
správného chování je k dispozici na
www.policie.cz.
mjr. Bc. Andrea Zoulová

Stačí ve svém okolí vybrat pěkný
strom, ke kterému se pojí zajímavý
osud člověka nebo příběh, a nominovat jej do ankety. Odborníci poté vyberou vítěze, který se zúčastní celostátní soutěže Strom roku. „Otevíráme třetí ročník populární ankety
Strom sympaťák Prahy 14. Pravidla
pro zapojení se do soutěže jsou v letošním roce stejná jako v minulých
letech. Není to nijak složité.
Fotograﬁi, obrázek a další speciﬁkaci
vybraného stromu podle pravidel
uvedených v tabulce potom stačí
poslat do 24. dubna na e-mailovou
adresu pickova@p14.mepnet.cz, nebo
předat osobně organizátorům akce
Den Země, která se bude konat dne
22. dubna na Rajské zahradě.
Uvidíte, zda se třeba zrovna váš
strom neumístí v čele ankety. Soutěžit mohou dospělí, ale také děti nebo
celé rodiny či jiné kolektivy. Jedinou
podmínkou je, aby vybraný strom
„bydlel“ (tedy rostl) v Praze 14.
Nominace poté do 4. května vyhodnotí odborná komise, která vybere vítěze. Při hodnocení bude přihlíženo
nejen k rozměrům a stáří stromu, ale
také k příběhu, který se s nominovaným stromem pojí. Nejsympatičtější
strom Prahy 14 se zapojí do celostátní soutěže Strom roku a jeho navrhovatel obdrží pěknou cenu.
(dm)

Požadované údaje
• fotograﬁe či vyobrazení stromu
• popis lokality, kde strom roste
(ulice a číslo popisné, případně
GPS souřadnice stromu)
• určení druhu stromu
• parametry stromu: stáří, obvod
ve výšce 130 cm nad zemí, výška
(stačí odhad)
• příběh stromu (výpověď člověka
a stromu, pověst či historická
fakta)

Představujeme / Informace

FARMÁŘSKÉ TRHY
Pozvánka

NOVĚ I NA ČERNÉM MOSTĚ
JIŽ OD 4. DUBNA BUDOU MOCI
OBYVATELÉ I NÁVŠTĚVNÍCI
ČTRNÁCTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI OPĚT
VYUŽÍT NABÍDKY ČESKÝCH
FARMÁŘŮ A NAKUPOVAT ČERSTVÉ
POTRAVINY I DALŠÍ SORTIMENT
NA RAJSKÉ ZAHRADĚ. NAVÍC SE
FARMÁŘSKÉ TRHY V PRAZE 14
ROZŠÍŘÍ O DALŠÍ TRŽIŠTĚ.
„V loňském roce jsme ve spolupráci
s o. s. Pod Platany založili tradici farmářských trhů v naší městské části.
Tento krok radnice měl u veřejnosti
velmi pozitivní odezvu, a tak jsme se
rozhodli, že letos trhy ještě rozšíříme.
Vedle Farmářských trhů na Rajské
zahradě, otevřeme také Farmářské
trhy na Černém Mostě. Ty se nacházejí v prostoru konečné stanice metra

Černý Most,“ přiblížil novinku starosta Prahy 14 Radek Vondra.
Podle jeho slov je již vše připraveno
a od 4. 4. budou trhy pro veřejnost
otevřeny vždy ve středu na Rajské zahradě a od 6.4. každý pátek na Černém Mostě. V tyto dny budou moci
lidé nakupovat farmářské produkty
vždy od desáté dopoledne až do
sedmé večer. Věřím, že rozšíření trhů
lidé z Prahy 14 i návštěvníci naší
městské části uvítají jako další možnost nákupu kvalitních potravin,
a současně podporu domácích producentů ovoce, zeleniny, mléčných
a masných výrobků," dodal starosta
Vondra. Přijďte i vy nakoupit selský jogurt či pomazánku z pečeného bůčku.

www.platany.cz
mediální partner

(red)

BYTOVÁ KOMISE
Ilustrační foto

ŘEŠÍ PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ I PRIVATIZACI

Bytová komise byla zřízena usnesením č. 11/RMČ/2010 jako poradní orgán Rady MČ Praha 14. Hlavním cílem činnosti komise je vytvoření koncepce využití bytového fondu MČ,
tedy především formulovat podmínky
pro přidělování bytů, deﬁnovat stano-

visko MČ k deregulaci nájemného
a formulovat kritéria a možnosti podpory „sociálního bydlení“.
Bytová komise také speciﬁkuje záměry městské části v oblasti privatizace
bytového fondu ve vazbě na minimalizaci jejího dopadu na rozpočet MČ.
Komise se podílí na formulování zásad pro přidělování bytů, které stanovují podmínky pro poskytování
bydlení lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci a přes veškerou snahu
nejsou schopni si zajistit bydlení
z vlastních ﬁnančních prostředků.
Tyto zásady stanovují i možnosti získání obecního bytu v MČ Praha 14
pro zájemce, kteří disponují ﬁnančními zdroji, ale jejich výše nestačí k pořízení vlastního bytu. Zásady také
speciﬁkují možnosti radnice přidělo-

vat byty ve veřejném zájmu (např.
strážníkům), ze sociálních a zdravotních důvodů a upravují možnosti směny bytů v rámci bytového fondu MČ.
V současné době MČ hospodaří přibližně s 1 200 byty, během roku však
dojde pouze k 25 až 30 případům
uvolnění bytů (včetně uvolnění po
exekuci) a posléze k jejich možnému
přidělení novému žadateli.
Důležitou kapitolou činnosti bytové
komise je privatizace bytového fondu.
Komise navrhuje počet bytových jednotek, které bude MČ Praha 14 v následujících letech privatizovat, doporučuje kritéria, podle kterých budou
jednotlivé objekty zařazeny do privatizace, a její časový harmonogram.
Lubomír Vůjtěch
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MGR. LUBOMÍR BARTOŠ

ÚDRŽBA ZELENĚ
STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT
grant. Většinou mám klienty z Prahy
a Středočeského kraje. Pro představu,
jak to probíhá: nejdříve se sejdeme na
tom pozemku a společně řešíme, co
se jim líbí, jaké mají rádi stromy, jestli
jim nevadí jedovaté rostliny a podobně. Pak na základě těchto informací
připravím návrh tak, aby rostlinám vyhovoval typ půdy na tom místě a další
podmínky. Snažím se také zohlednit
to, aby pak lidé museli tu zahradu co
nejméně udržovat.
MAJÍ LIDÉ POŘÁD ZÁJEM
O PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY
JAKO TOMU BYLO V MINULOSTI?
Dnes už tento trend moc není, většinou mají lidé zájem spíš o okrasné
rostliny a nanejvýš pár ovocných stromů nebo nějaký angrešt či rybíz. Záhonky vyloženě na pěstování už lidé
moc nechtějí. Vzhledem k tomu, jak
rostou ceny zeleniny, je ale možné, že
se to otočí a lidé, kteří mají zahradu,
si budou pěstovat vlastní plodiny.

S PŘÍRODOVĚDCEM
MGR. LUBOMÍREM BARTOŠEM
JSME SE SEŠLI V PŘÍJEMNÉM
PROSTŘEDÍ JEDNÉ Z PIZZERIÍ
NA ČERNÉM MOSTĚ. PŘÍJEMNÉ
SETKÁNÍ S TÍMTO SKROMNÝM
ČLOVĚKEM, KTERÝ SVŮJ ŽIVOT
PROFESNĚ I VĚDECKY ZASVĚTIL
EKOLOGII, JSME ZAMĚŘILI NA TO,
JAK SE ŽIJE V PRAZE 14 A JAK BY
SE TU MOHLO ŽÍT LÉPE. POKUD
VÁS TEDY ZAJÍMÁ, JAKÉ VIDÍ
ODBORNÍK NA KRAJINU MOŽNOSTI
ROZVOJE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VE MĚSTĚ, PŘEČTĚTE SI
NÁSLEDUJÍCÍ ROZHOVOR.
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NA ÚVOD SE ZEPTÁM, ČÍM SE
V SOUČASNOSTI ZABÝVÁTE?
V současnosti se nejvíce zabývám
návrhy zahrad a zeleně a následně
i realizacemi těchto návrhů. Současně
také pracuji na projektu interaktivních naučných stezek o významných
pražských lesích.
TO ZNAMENÁ, ŽE PRACUJETE
I PRO RŮZNÉ INSTITUCE, NEBO
SPÍŠ PRO SOUKROMÝ SEKTOR?
Většinou pracuji pro privátní sektor,
tady v Praze 14 jsem připravoval návrh
zahrady pro školu Bří. Venclíků, aby
si mohli podat žádost o magistrátní

VĚNUJETE SE VEDLE SVÉHO
POVOLÁNÍ I VĚDECKÉ PRÁCI?
Dále studuji postgraduál obor Krajinná aplikovaná ekologie. Dalo by se
říci, že to je vědecká činnost, ale
v praxi to spočívá především v publikování odborných textů.
Je to o sbírání dat v terénu a jejich
následném zpracování. V rámci dizertace jsem se zabýval dopady turistického ruchu na oblast Novohradských hor, na přírodu, ale také
na to, jak turismus v této oblasti vnímají místní lidi.
Na základě toho se dají vytvořit různé studie například o tom, jaké plynou z turistického ruchu výhody
a nevýhody pro místní obyvatele, jak
místní vnímají ochranu přírody a podobně. Je to takové téma na pomezí
ekologie a sociologie.

Rozhovor
JAK VNÍMÁTE Z HLEDISKA
KRAJINY TŘEBA SÍDLIŠTĚ
ČERNÝ MOST?
Sídliště Černý Most jako takové
mohu posoudit v porovnání s Jižním
Městem, kde jsem žil dřív. Co tu vnímám, je menší poměr zeleně vůči
zastavené ploše. Když to vezmu
z praktické stránky, tak je tu dobrá
dopravní dostupnost, ale to okolní
prostředí není až tak hezké, jak by
tomu mohlo být. Hlavní možnosti
zlepšení vidím ve fázi plánování
územního rozvoje, kdy je potřeba počítat s plochami pro zeleň. V současnosti platí spíš takový trend, že se
velká obchodní centra na Černém
Mostě rozšiřují právě na úkor volných
ploch, kde by mohl být třeba jen udržovaný trávník, nebo jiná zeleň. Když
srovnáme podle mapy podíl zeleně
v různých částech Prahy, zjistíme, že
nejméně zeleně je logicky v centru
Prahy, pak je ale na východě patrný
obdélník s minimem zeleně, a to je
právě původní sídliště Černý Most.
V té nové zástavbě už je to lepší, protože se více myslelo na stromy i další
drobné zelené plochy. Ještě lepší je
logicky situace třeba v Kyjích nebo
i v Hloubětíně, kde je zeleně v zástavbě relativně dost.
JAKÉ JSOU DNES MODERNÍ
TRENDY VE VYTVÁŘENÍ
KRAJINNÝCH PRVKŮ
VE MĚSTECH?
Mezi trendy patří v současnosti ve
městech hlavně využití takzvaných
brownﬁelds, tedy větších území původně určených pro průmyslovou výrobu, různé tovární areály nebo třeba
stará nádraží. Například v Berlíně
takto nechali celé staré nádraží de
facto zarůst náletem a potom tam
prořezali jen vybrané cesty, aby se
tudy dalo procházet. Dnes je to oblíbené místo, které chodí lidé obdivovat
jako zajímavý kus přírody ve městě.
Touto cestou by se dalo jít i na některých místech v Praze 14, například
v Hloubětíně, kde je dnes pustá plocha podél železniční trati.
KAM VY SÁM VYRÁŽÍTE V PRAZE 14
NEBO V OKOLÍ, KDYŽ CHCETE DO
PŘÍRODY?
Zajímavá místa tu samozřejmě jsou,
ale když se chci dostat vyloženě do
přírody, tak je asi nejbližší Klánovický les, který je vlastně propojený
s Xaverovským hájem, a tak tvoří
největší pražský les.

ZAMĚŘME SE TEĎ NA DOPRAVU
V PRAZE 14?
Autem po Praze nejezdím, ale musím říci, že před otevřením Vysočanské radiály byla situace tady, zejména na těch několika hlavních tazích,
takřka neúnosná. Teď se to konečně
zlepšilo. Ale je tu další dopravní
téma, a to je trasa silničního okruhu.
To je takové kontroverzní téma, na
jedné straně s touto stávající variantou výrazně vzroste intenzita dopravy
a lidem z této oblasti (východní okraj
sídliště Černý Most – pozn. aut.) se
výrazně zhorší životní prostředí, nebo
bude třeba vybudovat nějaké vysoké
stěny, které by ten hluk a emise z do-

V SOUČASNOSTI MĚSTO CHYSTÁ
SPOLU S PRAHOU 14 VELKOU
INVESTICI DO PARKU V ČEŇKU.
V ČEM JE PODLE VÁS TENTO PARK
VÝZNAMNÝ?
Ten význam vychází v tomto případě
zřejmě hlavně z rozlohy toho parku.
U některých starších parků je to samozřejmě i složením a stářím dřevin nebo
třeba umístěním historických staveb,
jako je tomu například ve Stromovce.
Tady to je dáno hlavně tím, že je to velký park, a také tím, že je tu hned vedle
hustě osídlená oblast sídliště. Určitě je
to přínosný projekt, který lidem umožní
trávit čas nebo sportovat v přírodě
v blízkosti bydliště. Navíc se tím vlastně
logicky propojí tato oblast s přírodním
parkem Klánovice-Čihadla.
JEZDÍTE PO PRAZE NA KOLE,
MÁTE NĚJAKÝ TIP NA VÝLET
TADY PO OKOLÍ?
Na kole po Praze nejezdím, to spíš
vyrazím mimo město. Po Praze radši
chodím pěšky. Teď jsem si nedávno
prošel červenou turistickou značku,
která vede z Uhříněvsi přes Koloděje
až do Běchovic různými alejemi, po
polních cestách… To je příjemný tip
na procházku.

Mgr. Lubomír Bartoš (*1981)
Přírodovědec, věnuje se odborné
činnosti a návrhům a realizacím
zahrad. V roce 2005 ukončil magisterské studium v oboru Ochrana
životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK, kde dosud pokračuje
v postgraduálním studiu oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Má za sebou celou řadu odborných materiálů
a různé projekty související s ochranou životního prostředí. Posledních
sedm let žije na Černém Mostě.
pravy oddělily od zástavby. Na straně
druhé se domnívám, že pokud by se
ta stavba posunula dále od města,
tak by se vlastně město rozrůstalo do
volné krajiny, ten prostor až k okruhu
by se postupně vyplnil zástavbou.
Vzhledem k tomu, že tu z hlediska
ochrany přírody nejsou nějaká významná území, přikláním se osobně
k variantě, která by byla dál od obydlené oblasti, protože by zasáhla
méně lidí.

KDE BYSTE VIDĚL MOŽNOSTI
ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V PRAZE 14?
Samotné životní prostředí na sídlišti je
limitováno plochami zeleně, je ale určitě možné dále zlepšovat údržbu stávající zeleně a také ty plochy dovybavit třeba lavičkami, aby lidé měli možnost
posedět. Není to o penězích, ale spíš
o tom, více kontrolovat, za co vlastně
v tomto ohledu platíme. Často je to tak,
že se ﬁrma stará dlouhodobě o nějakou
oblast a ve skutečnosti to ﬂáká. Proto
je dobré ﬁrmy občas střídat - dá se tím
ušetřit a také se nová ﬁrma více snaží.
Hodně pomůže i zlepšení situace s pejskaři – zavést sběr psích exkrementů
nebo se na tento problém alespoň zaměřit a hledat řešení. Podle mě to je
úkol hlavně pro městskou policii.
KDYBYSTE MĚL STRUČNĚ
ZHODNOTIT KVALITY A NEGATIVA
ŽIVOTA V PRAZE 14, JAKÉ BY TO
BYLO HODNOCENÍ?
Dobré tu je dopravní spojení do centra Prahy a dá se říci, že i občanská
vybavenost. Jako problém naopak
vnímám hlavně témata, jako je bezpečnost a kriminalita.
(jam)
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EJN
NOVÁ PROD

ZU
• Zdravotní obuv
JIŽ V PROVO
pro děti a dospělé
• Vložky do obuvi
• Obvazový materiál za nízké ceny
• Kompresní punčochy
• Pomůcky pro inkontinentní: pleny,
vložky, kalhotky, podložky, cévky
• Bandáže, ortézy, bederní pásy
• Zdravotní matrace
• Rehabilitační míče, čočky a klíny na sezení
• Sedačky do vany a sprchy, toaletní křesla,
nástavce na WC, madla, chodítka,
berle, hole, polohovací pomůcky
• Tlakoměry, glukometry, krokoměry, inhalátory

Poliklinika Parník - přízemí
Generála Janouška 902/12,
Praha 9 – Černý Most
Telefon: 281 912 487
Otevírací doba:
Po, Út, Čt: 9 – 17 h
St: 9 – 18 h
Pá: 9 – 13 h

www.pomucky.com

Centrum zdravotních
pomůcek SETRANS A

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

S TÍMTO
M
INZERÁTE

Sleva 5 %
na tlakoměry
a
zaváděcí ceny
na novou jarní
kolekci obuvi

Koňský hnůj zdarma

doprava za symbolickou cenu, dovozy písků,
betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.

Pech Karel • Praha 14
tel.: 602 371 605, 602 207 116
Uzávěrka inzerce
do čísla 5/2012 je 15. 4. 2012
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placená inzerce

KOLA
LYŽE -

placená inzerce

Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

PRODEJ
● SERVIS
●

PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708
Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

 novostavby

rodinných domů
Ing. Martin Jeřábek
 rekonstrukce objektů Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje
 rekonstrukce bytů
Tel.: 603 542 871
a kanceláří
jerabek.inrepo@seznam.cz
 zateplování fasád
www.inrepo.cz
 stavební dozor
 autorizace k programu „Zelená úsporám“

REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií a zákazníků.
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377,
604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

placená inzerce

Stavební firma

placená inzerce

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

placená inzerce

placená inzerce

NEZAPOMEŇTE VYSTŘIHNOUT!

Stalo se

BEZPEČNOST V PRAZE 14

JE NAŠÍ PRIORITOU

BEZPEČNOST JE V PRAZE 14
TÉMATEM, KTERÉMU JE STÁLE
TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST.
PŘESTOŽE PATŘÍ ČTRNÁCTÁ
MĚSTSKÁ ČÁST K TĚM KLIDNĚJŠÍM,
STÁLE JSOU TU I LOKALITY, KDE
MÍSTNÍ OBYVATELÉ ŘEŠÍ RŮZNÉ
PROBLÉMY. TO BYL TAKÉ JEDEN
Z DŮVODŮ, PROČ JSME SPOLEČNĚ
SE STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE
Z OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ
PRAHA 14, STAROSTOU RADKEM
VONDROU A MÍSTOSTAROSTOU
ALEŠEM KUDOU VYRAZILI NA
„NOČNÍ HLÍDKU“ V MĚSTSKÉ ČÁSTI.
„Dalo by se říci, že jedním z impulzů
k této akci byly opakované stížnosti
na rušení nočního klidu a další problémy v okolí stanice metra Hloubětín,
které nám na radnici přicházely od
místních obyvatel,“ vysvětlil místostarosta Aleš Kuda, který má oblast
bezpečnosti na starost.
A jak jinak zjistit skutečnost, než se
vypravit přímo do terénu. Ideální
způsob, jak se obeznámit s realitou
„nočního života“ v Praze 14. Ten se
odehrává především v okolí nočních
podniků, a zvláště pak heren s výherními automaty.

Právě takový byl také cíl naší noční
akce, při které měli strážníci za úkol
zkontrolovat dodržování veřejného
pořádku. Při té příležitosti strážníci
také kontrolovali, zda provozovatelé
vybraných podniků dodržují předpisy
pro podávání alkoholu a provoz výherních automatů.
Přestože se kontrola obešla bez
problémů a sami strážníci ji hodnotili
spíše jako rutinu, byla tato akce prvním krokem k tomu, aby se místostarosta Aleš Kuda, který teprve nedávno převzal gesci bezpečnosti, blíže
seznámil s problémy, které městská
policie v Praze 14 řeší.
Jedním z nich jsou právě stížnosti
občanů na rušení nočního klidu
v okolí nočních podniků. Ze zkušenosti policistů vyplynulo, že se tyto
problémy týkají zejména klidnějších
oblastí, jako je právě okolí stanice
metra Hloubětín. Nejvíce problémů
přitom způsobují rozjařilí hosté náleven o víkendech.
„Společně se starostou jsme se na
tento problém zaměřili a nyní připravujeme kroky, které by situaci měly
zlepšit,“
vysvětlil
místostarosta
Kuda. Podle jeho slov vedení radnice
obeslalo provozovatele nočních pod-

niků s výzvou, aby věnovali více pozornosti tomu, jak se chovají jejich
hosté k lidem z okolní zástavby. Na
problém se současně na základě
podnětu z radnice zaměří do budoucna i strážníci městské policie z Obvodního ředitelství Praha 14.
„Nešlo o jednorázovou akci, naopak
bych se do budoucna rád na tento
problém zaměřil komplexně. Situaci
budeme sledovat zejména v nastávajících teplých měsících, kdy bude
v ulicích více živo, a také o víkendech,
kdy je podle strážníků obecně více
problémů,“ vysvětlil Aleš Kuda.
A protože jde o téma, které není obyvatelům čtrnácté městské části lhostejné, zaměříme se na něj do budoucna
více i na stránkách Čtrnáctky. Na základě výše zmíněné nárazové akce se
v novém seriálu budeme společně se
strážníky městské policie věnovat
problematice bezpečnosti podle jednotlivých lokalit. Svými podněty a postřehy můžete přispět i vy, obyvatelé
Prahy 14.
(red)

• Necítíte se v okolí svého bydliště
bezpečně?
• Ruší vás hluk z blízké restaurace
nebo baru?
• Víte o místech, kterým je radno
se v noci vyhnout?
Podělte se s námi o svoje problémy
nebo zkušenosti. Společně můžeme udělat Prahu 14 bezpečnější!
Pište na anketa@casopis14.cz,
v předmětu uveďte BEZPEČNOST.
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Zprávy

ZPRÁVY Z RADNICE
NA SVÉM 33. JEDNÁNÍ DNE
5. 3. 2012, 34. JEDNÁNÍ DNE 19. 3.
2012 A MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ
DNE 26. 3. 2012 RMČ PRAHA 14
MIMO JINÉ:
Souhlasila s přijetím ﬁnančního
daru účelově určeného ve výši
2 000 Kč a 4 000 Kč pro děti z MŠ
Vybíralova 968 od pana Petra Dostála a pana Miroslava Šusty.
Jmenovala 1. grantovou komisi pro
hodnocení žádostí v podoblasti 2a
(kultura, umění) ve složení: Bc.
Radek Vondra, Mgr. Linda Kroupová,
MgA. Olga Škochová, Mgr. Petr Šourek, Jan Vávra.
2. grantovou komisi pro hodnocení žádostí v podoblasti 2b a 2c (sport, volný
čas, podpora realizace projektu Zdravá městská část – místní Agenda 21)
ve složení: Bc. Radek Vondra,
Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Pavel Mašek, Ing. Ilona Picková, Jitka Krátká,
Ing. Luděk Lisý, Ing. Vojtěch Šebek.
Rozhodla o zřízení a vedení jistotního/vázaného účtu u společnosti
Komerční banka, a. s.
Schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Ing. Pavlu
Juříkovi na vydání knihy o historii rodu
Smiřických ze Smiřic – „Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách“.
Schválila volební řád pro volby členů
školských rad v základních školách
zřizovaných městskou částí Praha 14
v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
Jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček
se sídlem Praha 9 – Černý Most,
Šebelova 874.
1. předseda komise: Ing. Mgr. Lucie
Svobodová, zástupce starosty MČ
Praha 14.
2. členové komise: Mgr. Jana Vinterová, školní inspektor ČŠI, Bc. Jana
Vlásenková,
zástupce
MHMP,
PaedDr. Irena Valentová, zástupce pedagogických pracovníků MŠ, Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele, Bc.
Olga Štěpánková, odborník v oblasti
státní správy ve školství.
3. tajemník komise: Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14.
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Souhlasila s přijetím ﬁnančního daru
účelově určeného ve výši 2 000 Kč na
nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti z MŠ Šebelova od pana
Viktora Fisaye.
Zřídila strategický tým pro řízení
a rozvoj (STRR) městské části Praha 14
ve složení:
- starosta městské části Praha 14 –
vedoucí STRR.
- uvolnění členové Zastupitelstva
městské části Praha 14,
- tajemník ÚMČ Praha 14,
- vedoucí OSVZ, ODOP, OŠ, OSMI,
KS OÚR, KS OKO, OE.
Schválila záměr výběru vhodné obchodní banky za účelem zhodnocení
volných ﬁnančních prostředků – zřízení a vedení revolvingových termínovaných vkladů a jmenování komise
k výběru vhodné obchodní banky.
Souhlasila s navýšením sazby poplatku u obecně závazné vyhlášky
hlavního města Prahy č. 6/2011 Sb.,
hl. m. Prahy o místním poplatku
z ubytovací kapacity ze 4 Kč na 6 Kč.
Schválila realizaci „Pilotního projektu
podpory intervenčních programů na
základních školách 2012“ a vyčlenění
částky 60 000 Kč z prostředků určených
na dotační program pro základní školy
na realizaci výše uvedeného projektu.
Souhlasila se změnou nájemce části
pozemku parc. č. 221/314, k. ú. Černý
Most, pod novinovým stánkem na rohu
ulic Doležalova a Vašátkova za předpokladu uzavření smlouvy na odstraňování směsného komunálního odpadu a využití jeho tříděných složek.
Souhlasila s uzavřením dohody
o provedení stavby „Revitalizace Čihadla II – koryta – Svépravický potok,
Chvalka, Praha 9, k. ú. Hostavice
a Dolní Počernice“, na pozemcích ve
svěřené správě městské části Praha 14
parc. č. 996, parc. č. 1000, parc.
č. 1001, parc. č. 1003 a parc. č. 1013,
k. ú. Hostavice, s hlavním městem
Prahou, zastoupeným ředitelem odboru ochrany prostředí.
Schválila pro školní rok 2012/2013
v souladu s § 23 odst. 3 zákona
č. 561/2004 sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů výjimku
z počtu dětí ve třídách Mateřské školy
Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874, a zachovává speciální třídu.

Jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14
MgA. Davida Kašpara s účinností od
27. 3. 2012.
Odvolala ke dni 31. 3. 2012 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s., Mgr. Vladimíra
Tománka.
Jmenovala ke dni 1. 4. 2012 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s., Bc. Jana Rambouska.
Souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14“.
Souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávky, instalace a opravy dopravního značení
a dopravního zařízení na území městské části Praha 14“.
Schválila 1. zahájení otevřeného řízení
k veřejné nadlimitní zakázce na služby
„Služby tiskových řešení pro městskou
část Praha 14“ uveřejněním oznámení
o zakázce dle platných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 2. zadávací dokumentaci
k výše uvedené veřejné zakázce.
Schválila zahájení veřejné zakázky
malého rozsahu na realizaci akce „ZŠ
Chvaletická č. p. 918, osazení lapače
tuků, Praha 9, k. ú. Hloubětín“.
(kva)
Nenechávejte vyřízení pasu
na poslední chvíli, využijte
rozšířené pracovní doby na ÚMČ
Vzhledem k tomu, že v období květen–červen zaznamenávají úředníci
každoročně výrazný nárůst počtu
žadatelů o vydání nového cestovního
pasu, chystá Úřad městské části
Praha 14 rozšíření pracovní doby
příslušného odboru. Od 16. dubna
do 30. června 2012 budou žadatelé
moci využít prodloužené pracovní
doby na oddělení cestovních dokladů a OP, a to vždy v pondělí a ve
středu až do 19 hod. (celá pracovní
doba je 7.30–12, 13–19 hod). Chtěli
bychom také upozornit, že pro výrobu pasu platí zákonná lhůta 30 dnů
od podání žádosti. Nenechávejte svoji
žádost na poslední chvíli. Děkujeme.
Ing. Luděk Lisý,
tajemník ÚMČ Praha 14

Fejetony a názory

FEJETONY
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
PROJEDNÁVÁNÍ
ROZPOČTU
PRO ROK 2012

ZIMNÍ ÚKLID
NA CHODNÍCÍCH
V MČ PRAHA 14

Mimořádné zastupitelstvo MČ Praha
14 se zabývalo především rozpočtem
pro rok 2012. Ten je podle očekávání
úředníky sestaven metodicky správně, avšak postrádá to, co by každý
dobrý rozpočet měl obsahovat, koncepci řešení potřebných investic a výhled do budoucnosti.
Hlavním cílem předloženého rozpočtu je co nejrychleji utratit všechny
dostupné prostředky, jak ty, které zůstaly na účtech městské části po
předchozím vedení ODS, tak i ty, které vedení radnice může zatím pouze
deklarovat jako očekávané dotace.
Velmi optimistický rozpočtový výhled
na roky 2013 a 2014 se opírá především o tato očekávání. Ukázalo se, že
radniční koalice naprosto rezignovala
na všechny předvolební sliby a hesla
z Programového prohlášení.
Starostou halasně proklamované
úctyhodné úspory jsou vlastně jen
skrytým omezením služeb (údržba
zeleně, chodníky). Vedení radnice by
si mělo uvědomit, že rokem 2014
končí pouze toto volební období, a že
i po něm bude potřeba městskou
část odpovědně spravovat. Při tomto
způsobu hospodaření rozhodně nebude z čeho.
Členové klubu ODS se snažili přesvědčit všechny zastupitele aby takto
nekoncepční rozpočet nepodpořili
a uložili radě předložit úspornější
a koncepčnější variantu. Rozpočet
však byl, jak je v poslední době již obvyklé, nejtěsnější většinou 16 hlasů
schválen.
Josef Kutmon,
předseda Klubu zastupitelů ODS

Přestože loňská zima byla bohatší
na sníh, chodníky byly celkem dobře
uklizené a my obyvatelé Černého
Mostu jsme po minulých létech byli
rádi, že se po nich dá chodit. Od
časného rána jsme potkávali traktůrek, který chodníky zbavoval bílé nadílky. Bohužel letošní zima nás
o tuto radost připravila. Přestože
pořádně nasněžilo jen jednou, chodníky zůstaly neuklizené, my jsme se
nejprve brodili ve sněhové pokrývce
a později se klouzali po ušlapaném
sněhu. Firma na úklid si jich všimla
až skoro po týdnu, druhý den pak
začalo oteplení a sníh roztál, nám na
chodnících zbyla spousta posypových kamínků, po kterých se špatně
chodí a ničí nám obuv. Věřím, že vedení naší radnice bylo při změně firmy na zimní úklid chodníků vedeno
snahou zkvalitnit a zefektivnit službu. Chci věřit, že se letos jednalo
o výjimku a my chodci se nemusíme
obávat příští zimy.
Viktor Šíma,
zastupitel za KSČM

PRÁVNÍMI KLIČKAMI
BEZ KARAMBOLŮ
Milí spoluobčané, je všeobecně známo,
že lidský život je jeden z nejtěžších, jak
ostatně praví i klasik. V průběhu života
pak na jedince číhají všemožné nástrahy, zádrhele, karamboly, lety i pády, ale
také události radostné, veselé a příjemné. Ať již jde o příjemné nebo naopak, vždy musí být tyto události zasazovány do úrodné půdy právního rámce, což je moc pěkné nové slovní
spojení. Paragrafů je mnoho, stále
jsou nové a nové tvořeny a uváděny
v platnost, někdy i pro dobro těch, kterým mají sloužit, jindy spíš jen pro
potěchu jejich tvůrců. Platí však i známé úsloví, že neznalost práva a zákona
neomlouvá, a proto je tu NOVÁ
OBČANSKOPRÁVNÍ PORADNA pro ty,
kteří se ve vodách práva těžko orientují.
Máte starosti či podněty? Naštval vás
soused, zlobí vás rozbitý chodník, nebo
vás straší obálky se zeleným pruhem?
Rádi byste se poradili o svých trablech
s paragrafy? Přijďte, zkusíme společně
najít cestu... Občanskoprávní poradna,
kterou právě otevíráme, je určena občanům z Prahy 14 a obyvatelům Horních a Dolních Počernic.
za VV Zuzana Grigarová a Jiří Šebek
Kancelář Věcí veřejných
Bobkova 777/2, Černý Most
Termíny: 23. dubna, 14. května,
28. května, 11. června, 25. června
(o dalších termínech budete včas informováni)
Úřední hodiny poradny: 15–18 hodin,
po dohodě i jindy (doporučujeme telefonické objednání)
Jak se k nám dostanete: z konečné
stanice metra Černý Most, nejlépe
pěšky ulicí Mansfeldovou, zabočit
vlevo do Bobkovy
Kontakty: zastupitelé Jiří Šebek
(777 766 685) a Zuzana Grigarová
(775 316 605), Praha 14
radní Alena Štrobová (732 636 642),
Praha-Horní Počernice
Andrea Požárová (774 233 324),
Praha-Dolní Počernice
Těšíme se na vás!
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Teen Age Area

ZA SPORTEM
Foto www.thinkstockphotos.com

NA ČERSTVÝ VZDUCH

S PŘÍCHODEM JARA ZAČÍNAJÍ BÝT
V PRAZE 14 OPĚT AKTUÁLNÍ
MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ
POD ŠIRÝM NEBEM. VEDLE
TRADIČNÍCH SPORTOVNÍCH
KLUBŮ, KTERÉ NABÍZEJÍ
„INDOOROVÉ“ AKTIVITY SE PROTO
TENTOKRÁT ZAMĚŘÍME NA
SPORTOVIŠTĚ VENKOVNÍ.
A proč nezačít třeba s cyklistikou? Na
kolo se totiž dá vyrazit v Praze 14 téměř kamkoliv, samozřejmě pokud vyloučíme hlavní silniční tahy, kde by
projížďka byla spíše hazardem se
zdravím než příjemnou relaxací. Tu
naopak nabízejí plochy zeleně na území mezi Hloubětínem, Kyjemi a Hrdlořezy, kam je možné vyrazit po lesních

cestičkách bez obav a bez kontaktu
s rušným silničním provozem. Projížďku lze začít třeba u Kyjského rybníka, po jeho břehu se vydat směrem
k zahrádkářské kolonii u železniční
trati a pokračovat buď pod tratí rovnou
do Hrdlořez, nebo přes kopec směrem
k Hloubětínu a po kraji starého Hloubětína, po lávce přes Průmyslovou ulici a kolem Hořejšího rybníka směrem
k takzvanému „údolí dutých hlav“.
Většina této projížďky vede lesem
nebo mimo běžné komunikace a variant cesty je několik. Vzhledem
k tomu, že vede cesta až na několik
kratších úseků po rovině, je vhodná
i pro rodiny s menšími cyklisty.
Další možnosti, které mohou cyklisté
z Prahy 14 využít, již vedou za hrani-

Skatepark Černý Most
Bryksova ulice, Černý Most II
Asfaltový park s U rampou
a dalšími prvky
otevřeno denně, vstup volný

Orientační běh
KOB TRETRA Praha
ZŠ Generála Janouška, Černý Most
Tel. 608 533 834
www.tretra.org

Softbal Spectrum Praha
ZŠ Bratří Venclíků, Černý Most
Tel. 603 816 167
www.spectrumpraha.net

Tenis, nohejbal, volejbal
TJ Sokol Jahodnice
Bezdrevská 26
Tel. 605 277 979
www.tjsokoljahodnice.cz

Fotbal, tenis, nohejbal, volejbal
TJ Kyje, Hamerská 1307/1
Tel. 281 868 528
www.tjkyje.cz
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Fotbal
FC King
Kardašovská 774/10

ce městské části, a to buď podél Rokytky po cyklostezkách, které vedou
až do centra Prahy nebo například
k zoologické zahradě v Tróji, anebo
naopak východním směrem k obcím,
jako jsou Horní Počernice, Běchovice, Klánovice nebo třeba Jirny.
TENIS, FOTBAL, GOLF
I ORIENTAČNÍ BĚH
Mezi další venkovní aktivity, které nabízejí různé sportovní kluby v Praze 14,
patří zejména tenis a fotbal, k dispozici tu je ale také úspěšný oddíl
Spectrum Praha zaměřený na softbal, který působí na ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě. K dispozici je
tu také oddíl zaměřený na orientační
běh či triatlon a pro ty, kteří se chtějí
věnovat něčemu neobvyklému, pak
například i skatepark na Černém
Mostě nebo golfový resort s osmnácti
jamkami a driving range na ploše
mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi. Pro rekreační sportovce
pak mají různé sportovní kluby
v Praze 14 i víceúčelová hřiště na
nohejbal nebo volejbal či oddíly zaměřené na pěší a cykloturistiku.
Vzhledem k tomu, že sportovní nabídka městské části je poměrně obsáhlá, přinášíme kontakty alespoň
na některé sportovní oddíly a kluby
včetně kontaktů.
(jam)
Tel. 604 320 227
www.fcking-sro.wbs.cz
Triatlon
TRI SKI Horní Počernice
Tréninky také na Černém Mostě
a v Kyjích
www.triskihp.cz
Golf
Golf Resort Black Bridge
Nár. hrdinů 891, Dolní Počernice
Tel. 246 067 800
www.grcm.cz
Více kontaktů na www.praha14.cz

Sport v MČ / Inzerce

STOLNÍ TENISTÉ BOJOVALI
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 14
celé dopoledne až do ﬁnálových zápasů, které se konaly po jedné hodině
odpolední. Přítomní sportovci i pořadatelé si mohli již podeváté gratulovat
k dobře zvládnuté sportovní akci
a současně se těšit na příští, tentokrát
již jubilejní ročník turnaje.
(jam)

IX. turnaj ve stolním tenise
o Pohár starosty MČ Praha 14
ženy: 1. Mária Minárová
2. Monika Korbová
3. Kateřina Hejlíková
malé ﬁnále: vítězka Iva Polochová
muži: 1. Josef Sedlák
2. Rostislav Novosad
3. Pavel Kříž
malé ﬁnále: vítěz Matyáš Staněk

vše nej pro vaše

Profesionální kadeřnické práce
Dámské • pánské • dětské • módní střihy
barvení • melírování • poradenství
kvalitní vlasová kosmetika
Copagna del Colore, Green Light

placená inzerce

nejkolo.cz


placená inzerce

Kontakt pro inzerenty:
inzerce@casopis14.cz,
tel.: 296 114 911,
PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč

placená inzerce

Mezi soutěžícími byly ženy i muži
a rozmanitá byla startovní listina
i s ohledem na věk jednotlivých sportovců. Dalo by se říci, že se tu tenisových stolů potkalo hned několik generací. Byli tu mladí takřka školního
věku, tenisté kolem třicítky i senioři
starší pětašedesáti let.
Přes tyto věkové rozdíly byla atmosféra v tělocvičně velmi příjemná a hojná
účast sportovců z Prahy 14 svědčila
o tom, že je tato tradiční akce městské
části pořád oblíbená.

V úvodu byli sportovci rozděleni do
osmi základních hracích skupin a klání o Pohár starosty mohlo začít. Celé
startovní bylo rozděleno pouze na kategorie žen a mužů, u samotných
„pingpongových“ stolů se pak sešli
podle počátečního rozpisu a pak i podle průběžných výsledků tenisté bez
rozdílu věku. Na vše dohlížela legenda
stolního tenisu pan Lumír Ruzha z TJ
Kyje, který byl hlavním rozhodčím turnaje. Zvuk malých lehkých míčků zněl
tělocvičnou hloubětínského bazénu

placená inzerce

TRADIČNÍ JARNÍ SPORTOVNÍ AKCÍ
V PRAZE 14 JE JIŽ ŘADU LET
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
O POHÁR STAROSTY MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 14, KTERÝ I LETOS
PŘILÁKAL DO TĚLOCVIČNY
U BAZÉNU V HLOUBĚTÍNĚ DESÍTKY
AMATÉRSKÝCH SPORTOVCŮ.

Simona Wojnarová
Studio Enigma
Baštýřská 463, Praha 9, Hostavice
Tel.: 604 680 097
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Reportáž

PLES MČ PRAHA 14 A POLICIE ČR
PŘÍJEMNÝ TANEČNÍ VEČER V KD KYJE

SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ
PLES MČ PRAHA 14 A POLICIE ČR
V KULTURNÍM DOMĚ KYJE SE
VYDAŘIL.
Příjemný večer odstartoval již krátce
po devatenácté hodině znělkou big
bandu Hudby Hradní stráže a Policie
ČR a předtančením v rytmu rokenrolu
v provedení taneční skupiny z Domu
dětí a mládeže Prahy 9 pod vedením
paní Heisové. Hned od začátku bylo
jasné, že tradice obecních plesů má
velkou šanci se na Praze 14 udržet
i do budoucna. Sál kulturního domu
hravě pojal více jak stovku účastníků
plesu a na parketu se tančilo v nejrůznějších rytmech. Big band v uniformách Hradní stráže nabídl v doprovodu pěvecké dvojce pestrou
směs tradičních i moderních hitů. Až
na přestávky bylo na parketu takřka
stále plno.

Na parketu bylo od začátku až do konce
tanečníků plno.
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V první plánované přestávce přivítali
všechny hosty za pořadatele starosta
MČ Praha 14 pan Radek Vondra
a nadporučík Jan Bambousek za Policii ČR. Poté vystoupily dívky ze stepařského klubu Hany Dance. Na programu byla celkem tři vystoupení,
proložené zajímavým komentářem
paní Hanušové, což je vedoucí skupiny.
Všechny tanečnice si vysloužily bouřlivý potlesk přítomných. Podobně tomu

Dívky ze stepařského klubu Hany Dance
předvedly zajímavé taneční sestavy.

bylo i zhruba o hodinu později, kdy se
na osvětleném parketu objevily dva
páry profesionálních tanečníků a předvedly klasické tance s mnoha zajímavými ﬁgurami a krokovými variacemi.
Každopádně to byla příjemná inspirace
pro přítomné hosty, kteří záhy po vystoupení opět zaplnili parket.
Těsně před jedenáctou večer moderátor vyhlásil zlatý hřeb večera v podobě
tomboly. Ta obsahovala především

speciální pochutiny v duchu farmářských trhů, doplněné o poukazy na
kosmetické služby Mary Kay. Zakoupení lístků do tomboly se vyplatilo takřka všem, ať již byla výhra v podobě
domácích džemů, sladkých italských
specialit, zvěřinového gulášku, nebo
celé uzené kýty, která byla hlavní cenou. Během tomboly vystřídala na pódiu velký orchestr big bandu kapela
Dum Doobie Doobie Band, která rozjela naplno písně ze 60. let. Rytmus
rokenrolu duněl sálem a nikoho nenechal sedět téměř do druhé hodiny
ranní. Po poslední písni se účinkující
a hosté rozešli s pocitem příjemně stráveného večera do svých domovů.
Nakonec bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, a zvláště pak o. s. Pod Platany za
nádhernou tombolu. Tak příští rok na
shledanou.
(jam, kva)

V tombole si na své přišel takřka
každý, kdo si koupil lístek.

Ekologie

HLOUBĚTÍN BEZ KAMIONŮ
NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULEVILO MÍSTNÍM
zvýšit bezpečnost na přechodech pro
chodce, ale jistě by přispělo i k přirozenému propojení oblasti u stanice
metra Hloubětín, kterou nyní Poděbradská ulice necitlivě protíná.

NA KONCI MINULÉHO ROKU
DOŠLO K DLOUHO OČEKÁVANÉMU
OTEVŘENÍ PRVNÍ ETAPY
VYSOČANSKÉ RADIÁLY. DÍKY
TOMU SE PRAZE 14 PODAŘILO
DEFINITIVNĚ VYŘEŠIT DLOUHÁ
LÉTA TRVAJÍCÍ PROBLÉMY
S KAMIONOVOU DOPRAVOU
V HLOUBĚTÍNĚ.
Nová trasa nabízí řidičům, jedoucím
ze severní části města směrem na
východ, atraktivní alternativu včetně
možnosti se vyhnout křižovatce v Novém Hloubětíně a dále průjezdu Kolbenovou a Chlumeckou ulicí. Již několik dnů po otevření této stavby bylo
zřejmé, jak významný pozitivní dopad
bude mít na dopravní situaci i na životní prostředí v oblasti Hloubětína.
Z Kolbenovy ulice prakticky vymizely
kolony kamionů, a doprava se tak
stala plynulejší.
Samotný „severojižní“ průjezd Kbelskou do Průmyslové ulice však nebyl
po otevření nové radiály omezen,
a tak část kamionů centrem Hloubětína v tomto směru i nadále projížděla. A jak by také ne, když pro ně jízda
po nově vzniklé objízdné trase přes
Vysočanskou radiálu, Východní spojku a Štěrboholskou radiálu představovala nárůst délky trasy o cca 9 km
a platbu mýtného.

CO NA TO DOPRAVNÍ KOMISE?
Z tohoto důvodu přijala dopravní komise usnesení, ve kterém navrhla
Radě MČ ke zvážení opatření vedoucí
ke změně organizace dopravy po otevření Vysočanské radiály tak, aby došlo k maximalizaci užitku pro občany
Prahy 14 v podobě odvedení nežádoucí tranzitní dopravy na výše zmíněné nadřazené komunikace.
NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ
OPATŘENÍ V PRAZE 14:
• Zamezení průjezdu nákladní dopravy nad 12 t Hloubětínem od křižovatky Kbelské a Kolbenovy ulice až
ke křížení Průmyslové a Českobrodské. (pozn.: omezení nad 12 t postihuje mj. kamiony)
• Úpravu směrového značení a režimu křižovatek tak, aby byli řidiči jedoucí Kolbenovou a Poděbradskou
ulicí směrem z centra primárně naváděni na nově otevřenou Vysočanskou radiálu, a vyhnuli se tak centru
Hloubětína.
• Zklidnění Poděbradské ulice v úseku mezi křižovatkou s Kbelskou
a Lehovcem, např. pomocí snížení
počtu jízdních pruhů a vymezení zbylé části komunikace pro cyklodopravu či parkování. Opatření by pomohlo

• Nahrazení současného dopravního
značení na Broumarské a Budovatelské ulici, které omezuje nákladní dopravu „mimo dopravní obsluhy“, za
tzv. „dopravní zátky“. Ty v praxi představují striktní omezení vjezdu dané
skupině vozidel do části úseku, kde
dochází k nežádoucím průjezdům vozidel. Takováto místní úprava je pro
řidiče jednoznačná (na rozdíl od „dopravní obsluhy“), zvyšuje vymahatelnost ze strany Policie ČR či městské
policie, ale přitom nebrání v zásobování dané oblasti. V tomto případě by
se měla týkat nákladní dopravy nad
3,5 t a autobusů mimo MHD. Opatření by mělo ochránit oblasti Hutí, Starých Kyjí a Jiráskovy čtvrti.
• Zamezení průjezdu nákladní dopravy nad 12 t po Českobrodské ulici
přes oblast Jahodnice. Kamiony, které by v oblasti neměly cíl své cesty,
by využívaly při cestách do centra
města zpět Štěrboholskou radiálu
a dále popř. Průmyslovou ulici.
JEDNÁNÍ S PRAŽSKYM
MAGISTRÁTEM JIŽ ZAČALA
Realizace většiny těchto opatření
není přímo v kompetenci MČ Prahy 14.
Je nutné je předložit magistrátu, který posuzuje dopady v celopražském
měřítku a poté je eventuálně předá
k realizaci. To se v minulých týdnech
stalo v případě prvního bodu, kdy došlo v naší oblasti k osazení dopravního značení zamezujícího průjezd
kamionů Hloubětínem. Osobně toto
opatření považuji za velký úspěch, na
který řada obyvatel bydlících u této
trasy čekala desítky let. Podle posledních informací již úřad MČ Prahy
14 zahájil příslušné kroky i ve věci
dalších zmíněných bodů, které komise doporučila. Proto jim budeme
v tomto úsilí držet palce.
Ing. Petr Hukal, SZ,
předseda dopravní komise Rady MČ
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Informace

HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
UPOZORNĚNÍ MHMP! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ
SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V PRAZE OD 1. 1. 2012
BYLO ZRUŠENO Z DŮVODU NESPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH
PODMÍNEK ŽÁDNÝM Z UCHAZEČŮ. OBĚ VÝŠE UVEDENÉ
SLUŽBY, KTERÉ JSOU ORGANIZOVÁNY ODBOREM
OCHRANY PROSTŘEDÍ MHMP A HRAZENY Z ROZPOČTU
HL. M. PRAHY, BYLY SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ. V LEDNU 2012
VZALA RADA HL. M. PRAHY NA VĚDOMÍ INFORMACI,
ŽE UVEDENÉ SLUŽBY BUDOU VYPSÁNY JAKO
SAMOSTATNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ABY NEDOŠLO
KE ZBYTEČNÉMU PRODLENÍ NEZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB,
KTERÉ JSOU OBČANY VELMI VYUŽÍVANÉ. ODBOR
OCHRANY PROSTŘEDÍ MHMP PROTO ZPRACOVAL
BEZPROSTŘEDNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NYNÍ
PROBÍHÁ PROCES JEJICH KONTROLY. VEŠKERÉ
ÚKONY NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTNÝCH
SLUŽEB KONÁME S VĚDOMÍM ABSOLUTNÍ PRIORITY.

Přistavení VOK v Praze 14 v roce 2012 ze systému HMP

Přistavení VOK ze systému MČ Praha 14 v roce 2012
duben

duben
Šestajovická/V Chaloupkách

4. 4.

Zámečnická/Mochovská

4. 4.

Poříčanská/Klánovická

5. 4.

Hloubětínská/V Chaloupkách

5. 4.

Konzumní/Na Obrátce

5. 4.

Nehvizdská/Zelenečská

5. 4.

Hejtmanská/Vranovská

11. 4.

Tálinská/Oborská

11. 4.

Šimanovská/Za Školou

11. 4.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

11. 4.

Vírská/Branská

12. 4.

Lomnická/Staňkovská

4. 4.

Splavná/Svárovská

12. 4.

Lomnická/Zalinská

5. 4.

Koclířova/Vodňanská

12. 4.

Travná/Kostlivého

5. 4.

Lásenická/Lipnická

12. 4.

Cvrčkova/Burdova

18. 4.

Babylonská/Jordánská

18. 4.

Borská/Rotenská

18. 4.

Vodňanská/Skorkovská

18. 4.

Bouřilova/Bojčenkova

10. 4.

Ronešova/Volkova

11. 4.

Anderleho/gen.Janouška

12. 4.

Šromova/gen.Janouška

16. 4.

Doležalova chodník proti 1051

17. 4.

Vašátkova/Dygrýnova

18. 4.

Kardašovská u obch. střediska

19. 4.

Bryksova u zad. traktu č. p. 762

19. 4.

Kukelská/Chvaletická

19. 4.

Bryksova proti č. p. 949

23. 4.

Cidlinská/Maršovská

19. 4.

Kpt.Stránského/Vybíralova

26. 4.

Sicherova

19. 4.

Bobkova/Maňákova

24. 4.

Horusická/Osická

25. 4.

Hlaďova proti č. p. 671

25. 4.

Zvíkovská/Dářská

25. 4.

Dřítenská/Velkoborská

25. 4.

Jednostranná

25. 4.

Herdovská/Bošilecká

26. 4.

Jezdovická/Froncova

26. 4.

Novozámecká/Vidlák

26. 4.

Lipenské náměstí

26. 4.

Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku a podlahových krytin (lina, koberce).
Kontejnery nejsou určeny: na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle platných předpisů.
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14.00 hodin
dne dle rozpisu a odváženy následující den.
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Tip pro vás

TVRZ HUMMER
ZÁBAVA S PORCÍ ADRENALINU
rénních čtyřkolkách, řízení legendárního vojenského HUMMERu H1, ve kterém „proletí“ v rychlosti terénními nerovnostmi, vodou a bahnem, nebo si ve
spolupráci s instruktorem můžou zkusit, jak se řídí jeho civilní varianty –
HUMMER H2 a H3. Firemní zákazníky
kromě zábavy, jakou je jízda v terénu
nebo raut s šermíři, čekají i sehraní instruktoři teambuildingových aktivit.
Součástí areálu jsou samozřejmě restaurace, krčma i cukrárna.
To je však ještě daleko, a tak se návštěvníci mohou na všechny akce a aktivity tohoto areálu připravené na letošní
rok těšit.
(dm)

Z Dolních Počernic vede naučná stezka
až do areálu, a kdo se nechce procházet, může přijet po dálnici na Hradec.
Kdo se chce projít jen trochu, povede ho
pohodlná cesta z konečné autobusu (ul.
Ve Žlíbku) z Horních Počernic. Ve středověké vesnici s tvrzí děti poznají, jak se
ve středověku žilo, tedy jaké dovednosti

museli lidé ovládat a s čím se museli
potýkat. Tajemství a dobrodružství zažijí
při vystoupeních šermířů, kejklířů, pirátů, čarodějnic, tanečnic a dalších profesionálních účinkujících. Mohou se také
svézt na koni nebo na poníkovi a uvidí,
co všechno lze s těmito krásnými zvířaty nacvičit. V rámci školních výletů se
děti také dozví historické souvislosti,
a tak si zábavou formou doplní informace získané ve školních lavicích. Svoji
fyzickou zdatnost si vyzkouší na dětském hradě, který nabízí množství lanových mostů, sítí, tyč na šplhání a další
aktivity. Užít si mohou také na dětské
trampolíně. Dospělí si zase můžou na
přilehlém okruhu vyzkoušet jízdu na te-

Foto archiv HUMMER CENTRUM (3x)

PŘED JEDENÁCTI LETY KOUSEK
OD ČERNÉHO MOSTU (HORNÍ
POČERNICE) VYROSTL AREÁL, JENŽ
SLOUŽÍ JAKO MÍSTO PRO POBAVENÍ
DĚTEM, RODINÁM, OFF-ROAD
NADŠENCŮM A FIRMÁM, KTERÉ
POTŘEBUJÍ POBAVIT NEBO
VZDĚLÁVAT SVOJE ZAMĚSTNANCE.

Akce pro veřejnost v roce 2012
26. 5. 2012 DĚTSKÝ DEN
23. 6. 2012 HUSITSKÉ SLAVNOSTI
8. 9. 2012 ANTICKÝ DEN
6. 10. 2012 CLOSE DAY
Tel.: +420 272 700 757
Fax: +420 281 925 540
E-mail: prodej@hummer.cz
www.hummer.cz
TVRZ HUMMER
3. km D11 směr Hradec Králové
Olomoucká 2332
198 00 Praha 9 – Horní Počernice
HUMMER CENTRUM
Pilská 20/2
198 00 Praha 14 – Kyje
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Naše školy

EKOŠKOLA V NOVÉM
ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA PROŠLA REKONSTRUKCÍ

NOVÉ BAREVNÉ FASÁDY ZÁKLADNÍ
ŠKOLY GENERÁLA JANOUŠKA NA
ČERNÉM MOSTĚ SI JISTĚ MNOZÍ
VŠIMLI JIŽ PŘED ČASEM. PRO
ZDEJŠÍ ŠKOLÁKY SE ALE NEJVĚTŠÍ
ZMĚNY ODEHRÁLY HLAVNĚ
V INTERIÉRECH. PRVNÍ BŘEZNOVÝ
DEN SE NESL VE ZNAMENÍ
SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ NOVÝCH
TĚLOCVIČEN.
Základní škola Generála Janouška
na Černém Mostě se dočkala kompletní opravy. Budova ZŠ, která se
právem pyšní titulem „ekoškola“, získala novou zateplenou fasádu
a změny se dotkly také interiérů
a zázemí pro školáky.
„Celkově jsme do rekonstrukce Základní školy Generála Janouška investovali přes šedesát pět milionů
korun, tedy asi o deset milionů korun
méně, než jsme původně odhadovali.
Přibližně třetinu z této sumy jsme
pokryli z dotace Státního fondu životního prostředí, zbytek jsme ﬁnancovali z rozpočtu městské části a příspěvku magistrátu,“ přiblížila zástupkyně starosty Lucie Svobodová,
která má v radě městské části na
starosti oblast ﬁnancí.
Podle jejích slov tak městská část
pokračuje v trendu modernizace
školských budov. Nejde přitom jen
o vizuální podobu opravených škol.
Zateplením fasády se totiž sníží ná-
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klady na vytápění, a tím se budova
stává šetrnější k životnímu prostředí
a úspornější, co se týče provozu. Co
je ale pro zdejší děti nejdůležitější,
jsou tři nové tělocvičny a kompletně
zrekonstruované zázemí včetně šaten, sprch a sociálního zařízení.

„Děkujeme za pěknou a ekologickou
fasádu a také děkujeme za to, že můžeme cvičit v novém. Přestože my si to
už moc neužijeme, určitě to přinese
radost našim mladším spolužákům,“
řekla jedna z žákyň deváté třídy, když
předávala děkovné diplomy všem pozvaným hostům, kteří se na rekonstrukci a ﬁnancování stavby podíleli.
Pak již stačilo společně přestřihnout
pásku a děti mohly předvést své sportovní nadání na novém moderním povrchu v opravených tělocvičnách. K vidění byly ukázky aerobiku, karate
a v největší z tělocvičen si dokonce
zástupci vedení městské části vyzkoušeli střelbu na ﬂorbalovou branku.
(jam)

Jednička v oblasti
vestavných kuchyní.
placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce

www.teka.com
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Senior Park

PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP

KYJSKÝCH SENIORŮ
hliněné cesty byly vlivem vlhka rozbahněné, nakonec se vykračovalo
překvapivě svěžím tempem po silnici.
I tak celá skupina za sebou záhy nechala rezidenční čtvrť a vstoupila do
příjemného prostředí lesa, který již
začínal vonět jarem.

JARO KLEPE NA DVEŘE A S NÍM
OŽÍVAJÍ I VENKOVNÍ AKTIVITY
SENIORŮ Z KLUBU, KTERÝ SÍDLÍ
V KULTURNÍM DOMĚ V KYJÍCH.
TO JSOU PŘEDEVŠÍM SPOLEČNÉ
VYCHÁZKY PO PRAZE 14 I OKOLÍ.
A PRÁVĚ NA TÉ LETOS VŮBEC
PRVNÍ, KTERÁ SE KONALA
V PONDĚLÍ 13. BŘEZNA, JSME
NEMOHLI CHYBĚT.
Přestože nám počasí nedopřálo tolik
jako předchozí sobotu a celý den bylo
spíše pod mrakem, sešla se k prvním krůčkům letošního jara slušně
početná skupina výletníků.
Navzdory původním plánům na odpočinek si první „předjarní“ vycházku
nenechala ujít ani předsedkyně klubu
paní Božena Merclová a další členové, kteří ještě několik dní předem vá-

hali, zda vyrazí za prvními letošními
společnými kilometry. Nakonec se
sešlo více než patnáct členů a celá

skupina krátce po jedné hodině odpoledne vyrazila od stanice metra Hloubětín směrem ke kostelu. Původně
byla trasa naplánovaná po přírodních
cestách, přes kopec nad Hloubětínem
a kolem zahrádkářské kolonie ke Kyjskému rybníku. Vzhledem k tomu, že

PLÁNOVANÉ VYCHÁZKY KLUBU SENIORŮ KYJE
2. 4. 2012 – Sraz ve 13.00 hod. na zastávce autobusu u Penny v Hloubětíně.
Trasa: Autobusem 273 do Doležalovy ulice, odtud do Čeňku, do parku
u hřbitova a podle hřebčince do Hostavic.
17. 4. 2012 – Sraz ve 13.00 hod. na zastávce autobusu u Penny v Hloubětíně.
Trasa: Autobusem 273 do Chval, odtud do Svépravic ke koupališti a zpět na
autobus 223 nebo 261.
23. 4. 2012 – Sraz ve 13.00 hod. u stanice metra Rajská zahrada na zastávce
autobusu 186. Cíl: Vinoř – obora.
30. 4. 2012 – Sraz v 10.00 hod. na Hejtmanské.
Trasa: Autobusem 181 na Opatov, dále autobusem 385 do Dendrologické zahrady.
Všechny vycházky se konají podle počasí a aktuální situace.
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Po celé cestě se mezi výletníky povídalo o všem možném, pamětníci
vzpomínali na historii jednotlivých
domků, na to, jak se před lety hrávalo
na dnes pustém hřišti Slavoje Hloubětín, i na někdejší zahradnictví na
pomezí Kyjí a Hrdlořez, kde jsou dnes
k vidění jen torza rozlehlých skleníků.
Přes často smutný pohled na zašlou
slávu těchto koutů dnešní Prahy 14 si
výletníci udrželi dobrou náladu,
a protože zbyly i síly, původně plánovanou trasu jen k poliklinice ve Vajgarské si výletníci protáhli až na druhý břeh Kyjského rybníka.
(jam)
VÝZVA
Zájemci o podzimní rekondiční pobyt, který je letos naplánován na termín od 29. 9. do 6. 10. 2012, se stále
mohou hlásit u předsedkyně Klubu
seniorů Kyje paní Boženy Merclové,
a to na tel. 733 508 351, nebo se mohou domluvit na některé z pravidelných schůzek klubu, které se konají
každou středu od 13 do 17 hodin
v KD Kyje. Cílem tradičního rekondičního pobytu je tentokrát Deštné
v Orlických horách. Vedle příjemné
zábavy a pohybu na zdravém vzduchu se zde nabízí i skvělé možnosti
pro milovníky hub. Neváhejte a pozvěte své přátele do našeho klubu.

Zdravá MČ Praha 14

IKEA – SPOLU S NÁMI
POMÁHAJÍ NÁM BÝT ZDRAVOU MĚSTSKOU ČÁSTÍ
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, V TOMTO
ČÍSLE VÁM PŘEDSTAVÍME
DALŠÍHO PARTNERA, KTERÝ
SE SPOLUPODÍLÍ NA PŘÍPRAVĚ
NAŠICH AKCÍ PRO VEŘEJNOST
JE TO IKEA ČERNÝ MOST.

PROJEKT PAPÍROVÉ TAŠKY
Mít rád přírodu, rozumět jí, životnímu
prostředí a principům udržitelného
rozvoje a potažmo dělat cokoliv pro
životní prostředí je to, co patří mezi
základní kameny IKEA politiky.
Proto se v roce 2011 IKEA stala generálním partnerem projektu Škola
v lese/Les ve škole Sdružení TEREZA.
Tento program je přímočaře propojen
s ﬁlozoﬁí společnosti IKEA nejen tím,
že se jedná o mezinárodní program
přicházející ze skandinávských zemí,
ale převážně i proto, že má významný
a viditelný dopad na mnoho dětí. Za-

pojené školy po celé České republice
připravují konkrétní projekty na téma
péče o les (úklid, čištění vodních
zdrojů, sázení stromů, jarní otevírání
studánek, zlepšování školních zahrad, zelená hřiště...) nebo využívání
dřeva jako materiálu. V rámci přípravy projektů se nabízí využití sortimentu IKEA, neboť 71 % všech
výrobku IKEA pochází z obnovitelných zdrojů. Šetření
zdrojů je nedílnou
součástí přístupu IKEA
k vývoji nových výrobků. Díky němu
šetříme nejen peníze, ale i životní prostředí.
Zmiňovaný projekt
je podporován výtěžkem z prodeje
papírových tašek,
a tak se každý člen
IKEA FAMILY, který
si zakoupí tuto
tašku, podílí na
podpoře vzdělávacích ekologických
projektů pro děti.
Na začátku roku
2012 vybrali členové IKEA FAMILY
a
zaměstnanci
IKEA hlasováním
na webových stránkách
www.spolusvami.cz 20 nejlepších
školních projektů zařazených v programu Škola v lese/Les ve škole.
Tyto vybrané dětské školní projekty
IKEA podpoří celkovou částkou
400 000 Kč. Jedná se tedy nejenom
o tuto přímou podporu projektů
jednotlivých škol, ale zároveň společnost IKEA celoročně podporuje
program Les.
IKEA se zaměřuje na využívání zdrojů
trvale udržitelným způsobem a na
chování, které je přátelské k životnímu prostředí. Snížením nadbytečného používání papírových tašek
a zároveň nalezením dlouhodobě příznivého účinku na životní prostředí

chceme spolu s vámi pomáhat vytvářet
podmínky pro lepší každodenní život.
V dnešní komerční době je potřeba mít
správný postoj i k takovým věcem,
jako jsou každodenní nákupy a vize
lepšího životního prostředí.
PROJEKT 3X R
IKEA ve spolupráci se Sdružením
TEREZA také pořádá během měsíce
května a června 2012 výtvarnou akci
3x R pro členy IKEA FAMILY.
Redukuj x Renovuj x Recykluj
Pořadí těchto slov není zcela náhodné, naznačuje ideální posloupnost,
jak se s odpady vypořádat. Pokud jste
členem IKEA FAMILY a máte doma
rozbitý či již nepoužitelný nábytek
nebo jiný vhodný materiál, vytvořte
z něj s celou rodinou nový, funkční
nábytek podle své fantazie. Fotograﬁe
vašich výrobků a jejich krátký popis
včetně rozměrů nám zašlete do 15. 4.
2012 na e-mail design@terezanet.cz.
(dm)
V neděli 22. dubna 2012 od 14.00
do 17.00 hodin si IKEA Černý Most
v rámci akce Den Země připravila
pro děti několik zajímavých aktivit
na téma energie a odpady, díky
nimž si děti i jejich rodiče uvědomí
důsledky svého každodenního počínání na životní prostředí. Sami si
vyzkoušíte třídění odpadů a dozvíte
se například, za jak dlouho se rozloží různé druhy odpadu. Děti se na
závěr mohou těšit na malý
dárek. Celý program zajišťuje
Sdružení TEREZA, které s IKEA
spolupracuje na environmentálních
projektech v České republice.
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DEN ZEMĚ V PRAZE 14
Foto LKU (2x)

PROŽIJTE S NÁMI TÝDEN PLNÝ POZNÁNÍ A ZÁBAVY

JE TU OPĚT DUBEN A PRO TY,
KTEŘÍ MAJÍ RÁDI PŘÍRODU A NAVÍC
SE RÁDI POBAVÍ, NASTAL ČAS
TĚŠIT SE NA TRADIČNÍ KAMPAŇ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
POŘÁDANOU U PŘÍLEŽITOSTI DNE
ZEMĚ. OD STŘEDY 18. 4. 2012 AŽ
DO ÚTERÝ 24. 4. 2012 SE MŮŽETE
NA MNOHA MÍSTECH PRAHY 14
SEZNÁMIT S PROBLEMATIKOU
EKOLOGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVY, A NAVÍC SE I POBAVIT
PŘI SPOUSTĚ ZÁBAVNÝCH SOUTĚŽÍ
A WORKSHOPŮ.
„Den Země v Praze 14“ připravila radnice čtrnácté městské části ve spolupráci s našimi školami a neziskovými
organizacemi pro své obyvatele. Pobavit se mohou děti, rodiče i prarodiče,
a navíc se mohou leccos dozvědět nebo
soutěžit o zajímavé dárky od partnerů
projektu. Děti, které se zúčastní více
akcí v naší kampani, navíc budou mít
možnost získat dárek od generálního
partnera kampaně, společnosti IKEA
Černý Most, který krom jiného věnoval
pro dětské účastníky bezbateriové ruční svítilny. O ně si budou moci zahrát

Partneři:
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děti, které navštíví některou z akcí našich partnerů – DDM Praha 9, klubu
Jahoda, nebo MC Klubíčko – a v úterý
24. 4. 2012 během programu na Rajské
zahradě předloží soutěžní kartičky,
které budou na zmiňovaných akcích
rozdávány.

PROGRAM AKCÍ KE DNI ZEMĚ
18. 4. (st) Akce v základních školách
Na našich ZŠ budou probíhat akce se
zaměřením na ekovýchovu. Například
v ZŠ Hloubětínská proběhne pro veřejnost prezentace žáků na téma udržitelný
rozvoj. V rámci programu bude probíhat
veřejné vyhlášení výherců soutěže ve
třech kategoriích – umělecké dílo, fotograﬁe a literární esej k tématu Den
Země a udržitelný rozvoj.

19. 4. (čt) Den Země DDM: od 16 do
18 hod. na zahradě DDM Praha 9,
Gen. Janouška 1060, zažijete den plný
her a soutěží pro děti všeho věku.
20. 4. (pá) Den Země v ZŠ Generála
Janouška pořádají žáci II. stupně jako
tradiční oslavu Dne Země. Pro své
mladší spolužáky i návštěvníky z řad
rodičů a veřejnosti připravili dopoledne plné soutěží, her a aktivit zaměřených na zlepšení prostředí školy
a jejího okolí.
21. 4. (so) Den Země s Jahodou: od 14
do 17 hod. bude pro malé i velké v klubu Jahoda, Vybíralova 969, připraven
program s přehlídkou dravých ptáků.
22. 4. (ne) Den Země IKEA připravuje
obchodní dům IKEA Černý Most jako
svou tradiční akci, tentokrát na téma
energie a odpady (viz str. 23) – od 14
do 17 hod.
23. 4. (po) Hrátky s přírodou proběhnou v YMCA Praha, MC Klubíčko,
Vlčkova 1067. Od 15 do 17 hod. bude
připraven program plný veselých her
pro děti a od 17 do 18 hod. zase interaktivní seminář pro rodiče na téma
„Trvale udržitelný rozvoj – naše zodpovědnost“. Možnost hlídání dětí během semináře.
24. 4. (út) Den Země MČ Praha 14:
vyvrcholení kampaně ke Dni Země na
Rajské zahradě, a to od 9.30 do 17
hod. Tradiční akce plná soutěží, prezentací základních škol a zajímavostí
s bohatým hudebním programem
a spoustou dárků pro soutěžící.
PŘIJĎTE SE POBAVIT A NĚCO NOVÉHO
SE NAUČIT!!!
(dm)

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

Mediální partner

Zdravá MČ Praha 14

SETKÁNÍ KULTUR U PŘÍLEŽITOSTI

STEJNĚ JAKO V MINULÝCH
LETECH, KDY SI PODOBNÉ AKCE
V PRAZE 14 ZÍSKALY OBLIBU
A STALY SE TRADICÍ, NABÍDNE
I LETOS SETKÁNÍ KULTUR
U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO
DNE ROMŮ BOHATÝ KULTURNÍ
PROGRAM I ZAJÍMAVÉ
WORKSHOPY NEBO SOUTĚŽE.
Děti od osmi do dvanácti let se mohly
v od konce února do konce března prostřednictvím různých neziskových organizací zapojit například do výtvarné
soutěže nazvané „Jak se žije jinde“.
Vítězná organizace pak dostane při

vyhlášení výtvarné potřeby v hodnotě
pěti tisíc korun od partnera této akce,
společnosti Makro,“ přiblížila Claudie
Laburdová z ÚMČ Prahy 14, která se
podílí na organizaci akcí k Mezinárodnímu dni Romů.
Mezi další akce podle jejích slov patří
například představení pro děti nazvané
„Pindralko a třináct měsíčků“, ve kterém autorka stejnojmenné knížky rozvíjí pomocí jednoduchých technik
dětskou fantazii, představivost a „jasnozřivost“ (schopnost zázraku). „Autorka si s dětmi přečte úryvek z knížky
a poté ‚ožije‘ loutka hlavního hrdiny
knížky – romského chlapce Pindralka.

Děti Pindralka společně učí mluvit,
chodit, tančit a nakonec i zpívat,“ přiblížila Laburdová a současně nabízí čtenářům program chystaných akcí.
11. 4. (st) Představení pro děti: pohádka Pindralko a třináct měsíčků MC
Klubíčko YMCA, Vlčkova 1067/12, Černý
Most. 15:30 a 16:30 hodin.
12. 4. (čt) Workshop Flamenco proběhne v Národním domě na vinohradském Náměstí míru. Dvouhodinový
workshop zaměřený na tanec ﬂamenco pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci
s profesionální tanečnicí Kristýnou Mazánkovou. Zájemci se musí přihlásit do
6. 4. na tel. 225 295 577, 777 787 953
nebo na laburdova@p14.mepnet.cz.
13. 4. (pá) Happening na Rajské
zahradě. Hlavní akce k Mezinárodnímu dni Romů u stanice metra Rajská
zahrada, Od 14.00 hodin zde bude pódium a „tržiště“ se stánky. Uvidíte vystoupení celé řady známých i méně
známých hudebních skupin a tanečních souborů. U stánků si budou moci
návštěvníci nechat vyložit karty, podívat se na tradiční umění košíkářů
nebo výstavu fotograﬁí „Hádej, kdo
jsem“, koupit si suvenýry z Vietnamu
nebo zhlédnout prezentaci aktivit Občanského sdružení Romea, které je
spolu se společností Makro, Českým
červeným křížem nebo KFC partnerem celé akce.
(red)
Pozvánka

Foto LKU

MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ

CHCETE, ABY SE V PRAZE 14 ŽILO LÉPE?
Přijďte a ovlivněte rozvoj naší městské části!
MČ Praha 14 – člen Národní sítě Zdravých měst zve všechny své občany na

Fórum s veřejnou diskusí

ve středu 9. 5. 2012 od 17.00 do 19.00 v sále KD Kyje, Šimanovská 47
Program akce
Představení projektu Zdravá městská část.
Informace o řešení problémů deﬁnovaných na Fóru v roce 2012
Hledání 10 nejvýznamnějších problémů MČ v tematických skupinách.
Každé téma zastřeší odborník a politik MČ a vy, občané,
vyberete dle svého názoru největší problémy v dané oblasti.
Z nich pak společně nalezneme 10 nejdůležitějších, které budou
zařazeny mezi prioritní projekty Městské části Praha 14.

Doprovodný program
tombola

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného
v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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KULTURA
KULTURNÍ DŮM KYJE

muzikant. Host pořadu je písničkářka
Dagmar, vynikající ve skvělé technice
kytarové hry plné experimentů.
90/45 Kč. Od 19 hod.

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN
1. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– O BROUČKOVI.
Klasická loutková pohádka. Hraje
Sváťovo
loutkové
divadlo.
50/40/140 Kč. Od 15 hod.

14. 4. (sobota) Taneční odpoledne.
Tentokrát vám k dobré náladě zahraje
kapela
COLOR
CLUB
PRAHA.
60/30 Kč. Od 14 hod.

5. 4. (čtvrtek) TAO SEXU aneb Jak
udržovat ženu v blahu... Světová premiéra divadelní hry známého autora
Benjamina Kurase. Hrají: Petr Novotný a Sandra Pogodová.
Nic pro prudérní diváky, nevhodné pro
mládež do 15 let! 150/75 Kč. Od 19 hod.

15. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE
– DOBRÁ POHÁDKA. Hraje Divadlo
AKORÁT. 50/40/140 Kč. Od 15 hod.
16. 4. (pondělí) VÁCLAV NECKÁŘ
A BACILY – koncert. Zazní i slavná
„Půlnoční“ v hudební úpravě Jana
Neckáře.
Nenechte
si
ujít.
220/130 Kč. Od 19 hod.

6. 4. (pátek) Folimanka Blues – koncert. Kapelu dal dohromady v květnu
roku 1993 Ladislav Jakl. Současný
název nese Folimanka Blues od prosince 1993, nyní hraje v sestavě zkušených a osobitých muzikantů.
90/45 Kč. Od 19 hod.

16. 4. (pondělí) BESEDA O HISTORII
– KRÁLOVSKÁ TRAGÉDIE aneb Byl
Přemysl Otakar II. skutečně zrazen
na Moravském poli? O dějinách trochu jinak při besedě s historikem
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 45 Kč.
Od 18 hod.

7. 4. (sobota) KVIZOVÉ DOPOLEDNE.
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
anebo družstva (max. 4členné). Vědomostní otázky, sportovní soutěže,
IQ testy, zajímavé ceny pro vítěz atd.
100 Kč/rodina anebo družstvo. Od 10 hod.

18. 4. (středa) LÍBÁNKY VE ČTYŘECH. Účinkuje divadelní soubor
z Prahy 14 – Divadlo AKORÁT. Bývalý
manželský pár se znovu setká v hotelu, kam přijeli strávit líbánky se svými
novými partnery poněkud odlišných
generací. 90/45 Kč. Od 19 hod.

8. 4. (neděle) VELIKONOČNÍ SLAVNOST. Křesťanské společenství Praha
– reg. Černý Most. Od 9 do 13 hod.

11. 4. (středa) ZA SCÉNOU (BEZ
ROUCHA). Divadlo Akorát uvádí světově známou hru Michaela Frayna
„Sardinky a zase sardinky“. Bláznivá
komedie o tom, co se všechno může
stát při premiéře nové hry. 90/45 Kč.
Od 19 hod.
12. 4. (čtvrtek) JIŘÍ SMRŽ & DAGMAR ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ. Zveme
vás na ojedinělý písničkářský večer.
Jiří Smrž je zpívající básník a vynikající
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19. 4. (čtvrtek) MAŽIF

21. 4. (sobota) PLES SKAUTŮ HORNÍ
POČERNICE. Od 19 hod.
22. 4. (neděle) KOCOUR V BOTÁCH.
Všichni dobře víme, že chudoba cti
netratí, ale taky nepřidá! Uvidíte, jak
se i to štěstí unaví, sedne si a všechno
se hned napraví. Hraje divadlo ELF.
50/40/140 Kč. Od 15 hod.
25. 4. (středa) ZA SCÉNOU (BEZ
ROUCHA)., repríza (viz 11. 4.).
28. 4. (sobota) 10. VÝROČÍ STEPAŘSKÉ PŘEHLÍDKY „PRAŽSKÉ 14“. Pořádá HANNY DANCE ZŠ Chvaletická.
Od 11 do 13 hod.
28. 4. (sobota) SPOLEČENSKÝ VEČER. ZUŠ Horní Počernice.
30. 4. (pondělí) U SKLENIČKY… kouzelník ABSOLON – Karel Ocelík.
Hostem básníka Pavla Vrány je vynikající profesionální kouzelník. Čeká
vás mistrovský kouzelnický repertoár
a zajímavé povídání. Vidět jste jej také
mohli ve „Všechnopárty“ Karla Šípa.
Nenechte si ujít. 90/45 Kč. Od 19 hod.
KURZY KONANÉ V KD:
Kresba a malba (7–99 let): bližší informace o termínech a náplni kurzu
na tel. 605 042 188.

Foto archiv KD Kyje

10. 4. (úterý) CESTOVATELSKÁ
PŘEDNÁŠKA – Národní parky západu USA. Povídání s cestovatelem
a historikem PhDr. Jiřím Sommerem,
CSc. Grand Canyon, Bryce Canyon,
NP Joshua Tree, NP Zion, NP Údolí
smrti, NP Údolí monumentů. 45 Kč.
Od 17.30 hod.

21. 4. (sobota) II. BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK. Zájemci o prodejní místo, pište na
info@kvizpraha14.cz, cena za prodejní
místo 40 Kč. Počet míst omezen. Otevřeno pro veřejnost 10.00–15.00 hod.
Vstup volný.

Grafologie (dospělí): bližší informace
o termínech a náplni kurzu na tel.
602 277 019.
Malý židovský festival. Chceme
návštěvníkům přiblížit netradiční
hudbu, která není tak vzdálená, jak
by se mohlo zdát. Vystoupí: MAKABARA – vokální trio, hudební skupina SHIRAH, ESTER, duo MENORAH
a symfonetický orchestr Jaromíra
Vogela ŠARBILACH. Vstupné na
celý festival 90/45 Kč. Od 17 hod.

Taneční kurzy: www.astra-praha.cz,
bližší informace o termínech a náplni
kurzu na tel. 722 941 890 (12–16
hod.), 284 826 566, nebo na e-mailu
mbrozovsky@volny.cz.
Jazykové kurzy: bližší informace
o termínech a náplni kurzu na tel.
777 180 240 nebo na e-mailu
z-metropolis@seznam.cz.

Život u nás

GALERIE 14
nám. Plk. Vlčka 686
Praha 14 – Černý Most
4. 4. (středa) Vernisáž výstavy –
v 17.00 hodin bude v Galerii 14 zahájena výstava fotograﬁí „Cesta“ Petra
Holitschera. Výstava potrvá do 26. 4.
a bude otevřena vždy v úterý ve středu
a ve čtvrtek 14.00–18.00 hodin a v neděli 14.00–17.00 hodin. Vstup volný.

Foto archiv skautského oddílu Kyje

25. 4. (středa) Koncert komorní hudby – Od 18.30 hodin se uskuteční
v Galerii 14 koncert komorní hudby.
Vystoupí Duo Renaissance (R. Fedčuk
– housle, S. Ramešová – harfa). Na
programu budou skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha,
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka
a dalších. Vstup volný.

21. 4. (sobota) DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Ilustrační foto

OSTATNÍ AKCE POŘÁDANÉ KD:
Volnočasové aktivity Farní charita
Kyje, bližší info na tel. 739203254.
Výtvarné dílny pro ZŠ, dopolední
klub pro rodiče s dětmi, výtvarné
workshopy pro seniory, více na webu
nebo na tel. 603289675.
Klub seniorů – ve spolupráci s Českým červeným křížem – každou středu od 13 do 16 hod.
Kurz kresby a malby, Klub vodních modelářů – více na www.kvizpraha14.cz.
Předprodej: každý pracovní den od 10
do 14 hod. v Kulturním domě Kyje,
Šimanovská 47, Praha 9 – Kyje.
Rezervace
vstupenek:
e-mail:
info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465,
266 712 468.
Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout nejpozději 30 minut před
začátkem akce!
Více informací: www.kvizpraha14.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Akci pořádá MČ Praha 14 ve spolupráci s územním svazem Českého
rybářského svazu a místní organizací
ČRS Prahy 9. Závody pro děti do 15

CVVI
Maňákova 745,
Praha 14 – Černý Most
Centrum vzdělávání a veřejného internetu pro vás připravuje tyto počítačové kurzy:
První kroky s internetem – seznámení se s prostředím internetových
vyhledávačů
Základy práce na PC – poprvé u počítače
Word – nejrozšířenější program pro
práci s textem
Excel – nejrozšířenější program pro
tvorbu tabulek a výpočtů
PowerPoint – program pro tvorbu
prezentací

let budou u rybníčku Aloisov v parku
na Černém Mostě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 5 q
kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude
nádrž uzavřena od 17. do 21. dubna
včetně. Podmínky závodu se účastníci dozvědí na místě od pořadatelů.
Potřebné vybavení bude k zapůjčení
na místě u instruktorů. Po skončení
vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb.
řádu. Důležité upozornění: do vlastní
soutěže se započítává každá ryba
chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou
vráceny vodě.

Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového kódu HTML)
Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)
GIMP – úprava digitálních fotograﬁí
MovieMaker – základní program pro
úpravu videa
Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí
za cenu 400 Kč, pro seniory od 65 let
a děti do 18 let za cenu 200 Kč. Bližší
informace o jednotlivých kurzech
naleznete na www.kvizpraha14.cz.
Zájemci prosím hlaste se přímo
v Centru vzdělávání a veřejného internetu nebo na tel.: 222 940 933, 222
940 932, 602 161 731, nebo na e-mailu:
horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz.
(dm)

TIPY NA KVĚTEN
12. 5. – STAROČESKÝ JARMARK – od 13.00 u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích
14. 5. – Fórum městské části – 17.00–19.00 KD Kyje
26.–27. 5. – 3.ročník dětského divadelního festivalu v KD Kyje

24. 4. (úterý) SKAUTSKÝ DEN V KYJÍCH
Akce se koná v Kyjích u Kulturního domu Kyje v Šimanovské ulici od čtvrté odpoledne přibližně do sedmé
večer, a to jak v prostorách kulturního domu, tak i venku
na čerstvém vzduchu. Budou zde pro děti a rodiče aktivity jako chůdy, bludiště, tancovací kobereček, hlavolamy,
zatloukání hřebíků, stan s podsadou, lanové aktivity,
balů a mnoho dalších.
Děti i rodiče mohou vidět a také si zkusit, co by děti prožívaly ve skautském oddílu. Zároveň budou rodičům nabídnuty informace o skautské organizaci a oddílech
v Praze 9 a Praze 14, tedy například v Kyjích, Počernicích, Satalicích a podobně. Srdečně vítáni a zváni jsou
všichni, kteří chtějí zažít nebo teprve poznat život a hodnoty skutečných skautů.
(dm)
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NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
BB KLUB
(Chvalka o. p. s.)
Pavel Trefný
tel.: 775 024 742
www.cb.cz/rajska.zahrada
8. 4. 10 h. Velikonoční slavnost
KD KYJE, vyrábění, chvalozpěvy, dramatizace, sváteční slovo.
12.–15. 4. LEGOPROJEKT
Galerie 14, nutno přihlásit.
15. 4. UGANDA – perla Afriky, cestovatelské vyprávění.
15.30, Stoliňská 41B, Chvaly.
ENGLISH CLUB (13–19 let).
Hry a konverzace s Američany.
Středa 16.30–18.30, MŠ Heřmánek.
Pondělí 14–15 h., ZŠ Vybíralova.
ROYAL RANGERS (skaut, 6–12 let)
Úterý 16-18 h. Stoliňská 41B, Chvaly.
FAMILY ENGLISH CAMP 14. – 21.7.
TEEN ENGLISH CAMP 28. 7. – 4 .8.
Tábor ROYAL RANGERS 12. – 19. 8.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14
www.jahodaweb.cz
Kateřina Marinicová,
tel.: 777 674 060
Nízkoprahový klub Jahoda (6-15 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00.
Nízkoprahový klub Džagoda (12–18 let),
pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00.
Terénní program: Černý Most – pondělí a středa 15.00–20.00, pracovníci
Monika a Martin (773 674 060). Rajská,
Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek
15.00–20.00, pracovníci Honza, Monika,
Martin (777 747 067). PIXLA je otevřena
za špatného počasí (prší, mrzne, sněží)
po–čt 16.30–20.00 nebo dle dohody.
RC Jahůdka: ŠKOLIČKA PRO DĚTI od
1 roku do 6 let, po, út a čt 8.00–12.00. Informace a rezervace: K. Cibulcová, tel.:
721 601 333. KLUB JAHŮDKA st
9.00–11.00 herna s dílničkou pro děti, čt.
14.00–17.00 odpolední volná herna, pá
9.00–12.00 volná herna. 8. 2. 9.00–10.30.
PROGRAM: středa 4. 4. 9.30–11.00
S Jahůdkou do knihovny, VELIKONOČNÍ ČTENÍ, POVÍDÁNÍ A TVOŘENÍ PRO
RODIČE S DĚTMI.
čtvrtek 12. 4. 14.00–15.30 Job klub:
ŽIVOTOPIS, POHOVOR, praktické poradenství s individuálním přístupem.
Možnost i v angličtině!
sobota 21. 4. 14.00–17.00 DEN ZEMĚ
V JAHODĚ: program pro děti na zahradě za Jahodou.
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středa 25. 4. 16.00–18.00 Kurz efektivního rodičovství – JSEM VE VARU, CO
S TÍM?
pátek, sobota 27.–28. 4. 18.00–10.00
PYŽÁMKOVÁ NOC – hlídání dětí od 1
roku přes noc.
Dále nabízíme: MASÁŽE nebo PSYCHOTERAPII s hlídáním dětí zdarma,
PLAVÁNÍ MIMINEK ve vaně nebo pronájem Jahůdky pro vaši NAROZENINOVOU OSLAVU.
Více na www.jahodaweb.cz.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, Praha 9 – Hloubětín
tel.: 723 118 104
www.mcpastelka.cz
ZÁJMOVÉ KROUŽKY: V dubnu je
možný zápis do nového kroužku Angličtiny s prvky Montessori (pro děti
3–4 roky) a další kroužky:
ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI
Vhodné pro děti ve věku 3–4 let.
MONTESSORI DÍLNIČKA Pro děti
1,5–3 roky s rodičem.
POHYBOVÉ HRY Pro děti 3–6 let.
ŠKOLKA PASTELKA – OD DUBNA
ZÁPIS na školní rok 2012/2013.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, přihlášky
již nyní! Více na webových stránkách
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO DĚTI (2–3
roky) – hurá, jdeme do školky!
KURZY PRO RODIČE: Seminář ZNAKOVÁNÍ BATOLAT – kurz je určen pro
rodiče dětí 8–18 měsíců. Seminář se
koná ve středu 11. 4. od 16.30 hodin.

MC KLUBÍČKO
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
tel.: 777 596 163
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz
http://klubicko.bloguje.cz
Provoz ODPOLEDNÍCH HEREN končí
17. 4.
Hlídací hernička s Míšou – čtvrtek
19. 4. 10–14 hod. pro děti od 1 roku.
80 Kč/1. hod., každá další 50 Kč. Přihlášení nutné na tel. 608404169 nebo
matusmi@seznam.cz.
Odborné programy:
18. 4. Sociálně stimulační skupina
pro děti s rodiči: Hrátky s ptákem
Zlobivákem od 10.15.
25. 4. Seminář pro rodiče – Nastavujeme kázeň a posilujeme vztah od
10.30. Nutno objednat u Marie Novákové, tel.: 775 204 208.

Akce ke Dni Země:
Hrátky s přírodou – pondělí 23. 4.
15–17 hod. na zahradě MC. Můžete se
těšit na zábavné soutěže a tvoření. Interaktivní seminář pro rodiče Trvale
udržitelný rozvoj a naše zodpovědnost
od 17 hod. v MC Klubíčko. Možnost
hlídání dětí.
Tvoření z ﬁma (magnet, prstýnek
nebo lžička) – rodinná tvůrčí dílna –
středa 18. 4. 16–18 hod. Vstup
100 Kč/rodinu. Prosíme o přihlášení.
Setkání rodičů aneb Kavárna II.
– úterý 17. 4. od 20 hod.
Výlet za zvířátky – Stanice přírodovědců – pondělí 30. 4. Sraz v 9.10 na
stanici metra Rajská zahrada. Prosíme o předběžné potvrzení účasti.
Podrobné informace o programech
na webových stránkách MC Klubíčko.

DĚTSKÉ STUDIO
POHÁDKA
Bobkova 777, Černý Most
Jitka Šindelářová, tel.: 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz
www.pohadka-praha14.cz
DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA POHÁDKA
Po–Pá 8–12 hodin. 1–5 dní v týdnu.
Cena za dopoledne 140–180 Kč.
Představení odpoledních kroužků
v KD KYJE se bude konat 26. 4.
v 17.00 hodin.
ODPOLEDNÍ KROUŽKY: Volná místa
v kroužku Taneční výchovy, přijmeme holčičky 5–7 let se zájmem o tanec a hudbu. Dále máme volné místo
v kroužku Zpívánky ve středu
16.15–17.00 děti 3–4 roky a dále
Taneční výchova pondělí 15.15–16.00
děti 3–4 roky.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY přijďte si zacvičit a zatančit s Luckou
vždy v úterý a ve čtvrtek. Relaxační
cvičení: úterý ve 20 hod.
NOVĚ! Čt od 20 hod.
Spontánní tanec.

KC MOTÝLEK
Vlčkova 1067, Praha 14
tel.: 281 912 081, 775 964 765
motylek@motylek.org
www.motylek.org
čtvrtek 5. 4. od 15 do 17 hod. – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Workshop vhodný pro maminky s dětmi. Účast je
třeba potvrdit do 3. 3. Cena: 50 Kč za
rodinu.

Pomáhají nám
Nízkoprahový klub PACIFIC:
pondělí 2. 4. od 17 hod. BESEDA
s lektorkami Rozkoše bez rizika
úterý 3. 4. od 15 hod. VYHLÁŠENÍ
BODOVÁNÍ za leden až březen, předání cen
čtvrtek 5. 4. od 15 hod. – SOUTĚŽ
V YOYOVÁNÍ – ceny poskytne obchod
se žonglovacími potřebami ﬁrelovers.com, takže se máte na co těšit!
čtvrtek 12.4. od 14 hod. – BOWLING
V HOTELU DUO, sraz ve 14 hod. Klub
zůstává otevřen. Přihlášky na klubu.
pátek 13. 4. od 19 hodin – HOLČIČÍ
PYŽAMOVÁ PARTY s přespáním
v klubu
čtvrtek 19. 4. od 15 hodin FILMOVÝ KLUB
pátek 27. 4. od 14.30 hodin – VAŘENÍ
Opět nás každý pátek čeká tancování
s Bárou a keramika se Simčou a také
akce, které navrhnete vy. Bližší informace hledejte na motylek.org, nebo
na klubovém facebooku.

OKINAWSKÉ KARATE
tel.: 774 306 007
martinkrap@seznam.cz
www.karate-shorin-ryu.cz
Okinawské karate pro děti i dospělé. Přijďte si nezávazně zacvičit.
Tréninky:
Sokol Jahodnice, Bezdrevská
pondělí a středa od 17.30 do 19.00
ZŠ Chvaletická, gymnastický sál
úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30.
Volno máme jen o prázdninách.

ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most
www.centrum14.cz
Kateřina Chvátalová
tel.: 724 767 622
e-mail: centrum14@centrum14.cz
Miniškolička pro děti od 2,5 roku.
Tvořivé dílničky – ve středu 8.30–12.00
hodin pro děti od 1,5 roku a maminky
Hernička – v pátek 8.00–12.00 hodin
Dubnové workshopy vždy od 16.00
hodin – přihlašujte se nejpozději do
čtvrtka daného týdne telefonicky
nebo e-mailem
15. 4. – Vyrábění z FIMO hmoty –
zdobení lžiček, cena 120 Kč, nutné
přihlášení
22. 4. – Dekorace jarních koulí na pověšení, cena 90 Kč, nutné přihlášení
29. 4. – Plstění korálů za sucha, cena
120 Kč, nutné přihlášení
Dubnové akce Čtrnáctky
4. 4. – Čajovna aneb večerní posezení, vstup 30 Kč

Chcete dítěti uspořádat narozeninovou oslavu? Je možné využít prostory
Čtrnáctky, info na telefonu 724 767 622.
Více informací na www.centrum14.cz.

DDM
NA ČERNÉM MOSTĚ
Generála Janouška 1060,
198 00 Praha 14
www.ddmpraha9.cz
tel.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
Den Země
DDM Praha 9, pracoviště Černý Most
Čtvrtek 19. 4. od 16 hodin
Věk: od 5 let, zdarma
Ztracené město
Vrané nad Vltavou
Pátek 18. 5. – neděle 20. 5.
Věk: 7–15 let
Cena: 300 Kč
Dobrodružná víkendovka pro všechny
objevitele.

FARNÍ CHARITA KYJE
Maňákova 754, Černý Most
tel.: 739 203 254
www.charitakyje.cz
Srdečně vás zveme v neděli 15. dubna 2012 v 15.00 na beneﬁční koncert
ﬂétnového souboru AULOS, který
k nám pro velkou přízeň zavítá již po
druhé, tentokrát při příležitosti vzpomínky na zakladatele souboru
prof. V. Žilku. Místo konání k. sv. Bartoloměje (ul. Prelátská).
Již nyní vás též chceme pozvat na
5. ročník Staročeského jarmarku
12. 5. 2012. Letos se můžete těšit na
opravdu hodně řemesel, dobrot a zábavy! Více na webových stránkách
a v příštím čísle “14”.
Nový semestr pro cizince z třetích
zemí:
Kurzy českého jazyka – pondělí
a středa 17.30–19.00 hod (pokročilí).
v úterý a čtvrtek 16.00–17.30 hod
(mírně pokročilí) a 17.40–19.10 hod.
(začátečníci)
Job poradna, Pc kurzy – individuální
přístup – každé pondělí 18–20 hod.

JK POČIN
V ráji, Dolní Počernice
tel.: 272 659 510, 605 285 426
http://jk-pocin.unas.cz
28. 4. se uskuteční každoročně plánovaná akce den otevřených dveří.
Srdečně vás tímto zveme užít si
krásný den ve společnosti našich

koníků, koz a ovečky. Pestrý program: soutěže pro děti, občerstvení,
tombola a voltižní i jezdecká představení.
Od 14.00 hodin „Malovaná podkova“.
Akce pro veřejnost, klienty hipoterapie a členy oddílu.
Letní tábory:
Voltižní tábor (12.–22. 7.) pro zájemce ve věku 7–15 let.
Jezdecký tábor (22. 7.–4. 8.) pro zájemce od 10–18 let. (poslední volná
místa)

TO ORION – 93. PS
Kpt. Stránského 994, Černý Most
oddil.orion@seznam.cz
www.93-oddilorion.wbs.cz
pravidelné schůzky: po 16–18 hod.
rukodělný klub Šikulky – 12. a 26. 4.
16–18 hod. – pro děti i jejich maminky
5.–9. 4. 2012 – VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY NA ŠUMAVĚ od 6 let.
Zelená Lhota u Nýrska, cena
800,- Kč. Výlety po Šumavě – Černé
a Čertovo jezero, Špičák u Železné
Rudy, Klatovy – katakomby a Černá
věž.
16. 4. 2012 – XVI. KULIČKYÁDA
Turnaj v kuličkách – v tradiční jarní
dětské hře. Sraz v 16 hod. u klubovny, odtud společně na místo klání –
cvrnkání. Hrajeme podle pravidel
uplatňovaných na Mistrovství Prahy.
S sebou stačí donést 10 stejných kuliček skleněných či hliněných.

ZAJÍČEK NA KONI
Bučovice 19, Votice
z.rauchova@zajiceknakoni.cz
tel.: 777 106 268
www.zajiceknakoni.cz
21. 4. Aprílový den v sedle. Aprílové
šprýmování skřítka naschválníčka.
Co všechno se může stát, když začne
zlobit skřítek?
Příjezd na statek od 9.30 hodin, první vyjížď ka v 10 hodin.
Nezapomeňte si helmy, vybavení do
každého počasí – včetně holinek
a pláštěnky, něco na oheň či do mikrovlnné trouby (občerstvení na celý
den), hrneček na nealko (k dispozici
rychlovarná konvice a hrnec s čajem)
a dobrou náladu!
Akce je určena pro děti s doprovodem a je třeba se na ni přihlásit
u paní Zuzany Rauchové (viz. kontakty výše).
Cena: Pro rodiny dětí s handicapem
zdarma, ostatní zájemci 200 Kč/den.
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Hydepark

NAPSALI JSTE NÁM!
CHODNÍKY V PRAZE 14
Vážení zastupitelé,
žiji celý život v Hloubětíně a zejména
v posledních letech, kdy mám po operaci kyčle problémy s chůzí, mě trápí
stav chodníků v naší čtvrti. Vím, že
opravy jsou nákladné, a chápu i snahu
politiků ušetřit, kde se dá. Vnímám ovšem některé problémy jako aktuální,
ne-li akutní, a mezi ně řadím právě rozbité chodníky. Pro mě osobně, ale myslím, že také pro řadu dalších obyvatel
Hloubětína, zejména těch starších, je
kličkování mezi dírami, ve kterých se
navíc tvoří kaluže, opravdový problém.
Zajímalo by mě, zda je do budoucna nějaká možnost tuto situaci zlepšit, nebo
zda na to skutečně nejsou peníze. Berte
to prosím jako podnět, kde by se dal život v Praze 14 prakticky zlepšit.
František Jánský,
Hloubětín

Vážený pane Jánský,
děkuji za Váš příspěvek a pokusím se
Vám v krátkosti odpovědět. Problém
stavu chodníků trápí nejen Vás, ale
i vedení radnice Prahy 14, která se jej
rozhodla letos řešit systémově. Pro
opravdu kvaliﬁkovanou a kvalitní
opravu, která není jen pouhým zalepením děr, zadáváme letos vytvoření
souhrnu opatření, tzv. generel stavu
komunikací, který se zabývá i chodníky. To nám umožní vytipovat oblasti,
kde začít, a ukáže místa s největšími
problémy. Opravy chceme zajistit
kvalitně, a to i přes snížení přidělených ﬁnančních prostředků. Ve stejném duchu jednáme s TSK jako
správcem chodníků a komunikací
MHMP. To samozřejmě neznamená,
že bychom chodníky neopravovali. To
se děje průběžně dle potřeby. Je také
třeba říci, že se mnoho oprav chodníků dostalo do popředí kvůli poruchám
vodovodního řadu, které vznikly za
extrémních mrazů na začátku roku.
Tyto opravy jednak zasáhly oproti minulým létům citelně do rozpočtu MČ,
paradoxně však také v některých případech znamenaly dřívější opravu
v místech, kde se plánovaly rekonstrukce třeba až na druhou půli roku.
Jsem přesvědčen, že je to správná
cesta, která povede ke zlepšení situace na našich chodnících.
S pozdravem
T. Kvasnička,
tiskové odd. MČ Praha 14
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci
❱ Prodám chatu v zahr. os. Hloubětín,
P9. Poz. 300 m2, zastav. plocha 21 m2,
elektřina, voda, sprchový kout, WC.
Chata je zděná s podkrovím. Vytápění
na TP mob. 602 603 050.
❱ Koupím byt na Praze 14. Osobní či
družstevní vlastnictví. Případný dluh,
exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím
ihned. Solidní jednání. 775 68 80 57.
❱ Malování, lakování, úklid. p. SUS.
Tel.: 603 505 927.
❱ SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma
či v kanceláři. Zavolejte, přijedeme,
ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, tel.:
222 769 774, www.vyjezdovyservis.cz.
❱ Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou proﬁ stroji Kärcher od roku 2008. Domácnosti i ﬁrmy.
Cena od 15 Kč/m2, větší plochy dohodou. Doprava po Praze 9 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz,
tel.: 777 717 818.

❱ Cca 30 000,- zapl. za obraz moře,
lodě od J. Svobody. Dále koup. obraz F.
Kavána, Blažíčka, Panušky, Kalvody,
Macouna. V. Beneše, Braunerové, Bukovce, L. Kuby a obr. Lokomotivy, auta
od Ronka a Kreibicha. Koup. zl. mince
- Sv. dukáty, zl. ruské ruble, rak. zl.
mince aj. Masivní pánské kapesní hodinky, porcel. ﬁgurky z Míšně atd. Jednotlivě i celé pozůstalosti! INTERANTIK,
Praha 9, Pod pekárnami 3, naproti
metru B Vysočanská. Tel.: 283 893
334, 605 829 440. Výkup út a čt dopoledne či po dohodě.
❱ Hodinový manžel – řemeslné práce
v domácnostech. Spolehlivost. Tel.:
774 908 240.
❱ Nabízím k dlouhodobému pronájmu
nebytové prostory v ulici Broumarská.
4 místnosti, soc. zázemí, PCO, parkování. Příjemný menší objekt ve výborném stavu. Vhodné na kanceláře,
sklady i drobnou výrobu. Měsíční nájem 17 tis. plus energie a služby. Kontakt: 737 650 343.

❱ KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, Tel.: 775 132 921.

❱ Nabízím malířské a lakýrnické
práce + štukování, stěrkování. Tel.:
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

ANKETA: SPOKOJENOST
SE SLUŽBAMI ÚŘADU

FOTOGRAF NA ÚŘADĚ
OPĚT NABÍZÍ SLUŽBY

Stejně jako v loňském roce, tak
i v letošním roce připravil Odbor interního auditu MČ Prahy 14 Anketu
spokojenosti zákazníků. Anketa se
koná během celého měsíce dubna
a měla by přinést informace o kvalitě poskytovaných služeb a ukázat
na možnosti jejich dalšího zlepšení.
Při odchodu z úřadu budou ve
vstupním prostoru obou budov občané požádáni pověřenými pracovníky, aby vyplnili anketní lístek s několika otázkami. Ten po vyplnění
vloží do předem připravené schránky. Odpovědi budou vyhodnoceny
a možné návrhy realizovány.
Všem, kteří se aktivně zúčastní
této ankety, předem děkujeme.

Od 1. 3. 2012 mohou občané využít
služeb fotografa. Nachází se ve
stejných prostorách – Bratří Venclíků 1072 – v suterénu.
Otvírací doba:
Pondělí 7.30–12.30 13.00–18.00
Úterý
7.30–12.00
Středa 7.30–12.30 13.00–18.00
Čtvrtek 7.30–12.00
Pátek
zavřeno

VÝHERCI BŘEZNOVÉHO
LUŠTĚNÍ
Ondřej Dostál, Kyje
Marie Dostálová, Černý Most
Milan Šulista, Kyje

VÝZVA PRO ČTENÁŘE
• Máte mezi sousedy zajímavé osobnosti, o kterých byste se rádi dozvěděli více?
• Rádi byste upozornili na nedostatky ve svém okolí?
• Máte nápad, jak zpříjemnit život sobě i sousedům ve své čtvrti?
• Napadá vás téma, o kterém byste si rádi přečetli v časopise Čtrnáctka?
Neváhejte a kontaktujte nás na adrese redakce@casopis14.cz.

Křížovka o ceny
Jean Henri Fabre (1823–1915); francouzský entomolog a spisovatel: (tajenka).
Městská
Lidové
knihovna družstvo

Malířova
pomůcka

Pytel

Pouliční
plakáty

Pokaždé

Býv. SPZ Akademie Svůdnice
Liberce
věd

Angl.
Vlastnit Opracovati
sekerou Předmět předložka Zájmeno

Ovázat
Druh
tapíra

Nános
Takřka

Bezobratlý živočich

Slezská
řeka

1. část
tajenky
Iniciály
básníka
Mikuláška

Vánoční
píseň
Chem.
zn. sodíku

Spiknutí
výrobců
Úplní
Husitské
zbraně
Vojenská
jednotka

Zájmeno

Hodnota
Ozdobné
nádoby

Útočník

Domácky
Eliška
2. část
tajenky

Slovensky
jesle
Vražda
Provaz
Žlutý
prvek

Plesy
Bicykly
Vlastní
kozám
Indiánské
střelivo

Jméno
feny

Iniciály
zpěváka
Nováka
Měkkota

Množství
Dravec

Mohutnost
Žlutobílé
byliny

Havraní
skřek

Spojka
Český
hokejista
v NHL

Minerály
Ovocná
šťáva

Krátké
střihy
Podstavec

Sportovní
úprava
automobilů

Bodná
zbraň
Šplhavý
pták
Puškinova
báseň
SPZ
Kladna

Dveřní
závěs
Letecká
činnost

Záhyby
na šatech

Bájný
hlavonožec
Renta

Nadzemní
části bylin
Lidový
oděv

Hýkavec

Stát USA
Představený
kláštera

Správně
Slovensky
jestliže

Ledvina
(lat.)

Odvětví

Vyšší
savec
Přidělený

Anglická
míra
Prázdná

Dobropis
Příslušník
Tálibánu

Křupat
Vodácký
pozdrav
Bicykly
Šelmy

Předložka

Římská
forma
vlády

Zájmeno
Plodiny
k mletí

Snop
Ostříhat

Římsky
1001
Bývalý
Jihokov
Zn.
dřevěných
hraček
Osamělé

Otázka
(zastar.)

Sarmat
Předložka Západočeské
město

Obec
u Bratislavy

Saturováni
Druh čaje
Motáni
Eisenhowerovo
jméno

Odlišná
Nula

Vodní
bylina

Žita

Židovská
škola
Přitakávati

3. část
tajenky
Fr. romanopisec

Typ
krajiny

Italská
sloka
v poezii

Hornina
Severoafričan

Dívčí
jméno
Značka
autosvíček

Světadíl

Hranice

Číslovka
Plachetnice

Zákazy
Střevíc

Sečné
nástroje

Údaje
o knize
Třinecké
železárny

Něčí
Značka
teluru
Činorodost

Pohroma

Boltce

4. část
tajenky

Přísada
do jídel

Spojka

Zn.
nejvyšší
kvality

Ásan; chedr; Iža;
Kraken; Neria; Tofa

Luštitelé křížovek mají v březnu jedinečnou možnost vyhrát rodinné vstupenky do Tvrze Hummer.
Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA
do 15. 4. 2012 na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také
v zalepené označené obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.
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placená inzerce

Léto už klepe na dve e
Sortiment zahradního
nábytku práv dorazil
do obchodního domu
IKEA erný Most.
P ijd’te si vybrat vas!

ÄPPLARÖ, nastavitelné k eslo

© Inter IKEA Systems B.V. 2012

1 290,–/ks

www.IKEA.cz
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Oteveno: pondlí až nedle od 10.00 do 22.00 hodin.

